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Abstrakt 

Název diplomové práce: Moderní prostředky rozvoje maximální rychlosti 

Zpracoval: František Hoffmann 

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

Cíle práce: Sledování změny námi vybraných závisle proměnných při supramaximálním 

sprintu (frekvence kroku a délky kroku), v porovnání s nulovou úrovní běžeckého sprintu 

maximální rychlostí (frekvence kroku, délky kroku). 

Metodika práce: N avození experimentem supramaximální rychlosti pomocí Speedy systému 

a vyhodnocení naměřených údajů pomocí časové analýzy v servisním pracovišti CASRI 

a dodržení vyváženosti experimentu (vnitřní validita) a následné zpracování údajů pomocí: 

střední hodnoty, směrodatné odchylky, sestavení regresní rovnice maximálního 

a supramaximálního sprintu a porovnání vztahu nulových úrovní a závisle proměnných 

u jednotlivých sprintů, vyvažování ABBA experimentu. 

Výsledky práce: V našem experimentu došlo ke změně nulové úrovně v porovnání 

s nezávisle proměnnou o 7 ,5%, a to zvýšením rychlosti maximální v rychlost nadmaximální u 

všech sprintů, u závisle proměnných v porovnáním nulových úrovní se závisle proměnnými 

došlo ke zvýšení i snížení frekvence kroku a to o 1,6% v závislosti na zkrácení nebo 

prodloužení délky kroku, která se podílela na supramaximální rychlosti 6%. 

Klíčová slova: supramaximální rychlost, Speedy systém, maximální rychlost, závisle 

a nezávisle proměnné, nulové úrovně, experiment. 
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Abstract 

A name of a diploma work: Modem means of development of maximum speed 

A student: František Hoffmann 

A supervisor of a diploma work: PhDr. Aleš Kaplan, Ph.D. 

Goals of a diploma work: 

Observing of changes of chosen quantities depending on each other on supramaximal sprint 

(a frequency and a length of a step) in a comparison to zero-level sprint of maximum speed 

(a frequency and a length of a step). 

A Method of a work: 

Experimental reaching of over-maximum speed by means of The Speedy System and 

evaluating of reached facts by a tíme analysis in the service workplace CASRI, keeping 

balance of the experiment (inner validity) and final evaluating through: a middle value, 

authoritative divergence, setting of a regress equation of maximum and over-maximum sprint 

and a comparison of relation of zero-levels and dependent quantities of single sprints, 

an equilibration of the ABBA experiment. 

Results: 

In the experiment was noticed a change of zero level in the comparison to independent 

quantities about 7,5 % in increasing of maximum speed up to over-maximum speed of all 

sprints. 

As regards the comparison of zero level to dependent quantities there was noticed increasing 

or decreasing of the step frequency about 1,6 % in dependence on shortening or extension of 

a step length, witch proportion on supramaximal speed 6%. 

Keywords: 

Supramaximal speed, The Speedy System, maximum speed, dependent/independent 

quantities, zero levels, experiment. 
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1. ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce reaguje na dotazy z řad trenérů na obecnou 

problematiku supramaximální rychlosti a zejména jejího rozvoje v tréninkovém 

procesu. Trenérům má usnadnit sestavování tréninkových plánů k rozvoji 

maximální rychlosti pomocí usnadněných podmínek. Má stručně představit 

moderní teorie rozvoje maximální rychlosti a jejich postavení ve struktuře 

atletického výkonu. 

Aby práce mohla být využita pro celé výkonnostní spektrum atletů, zvolil 

jsem využití usnadněných podmínek pro atlety, kteří nedosahují vrcholové 

úrovně. Trenér má totiž usilovat ve všech kategoriích o zlepšení výkonu 

svých svěřenců a tyto metody, které se časem zlepšují v proveditelnosti, 

nenáročnosti a finanční dostupnosti jsou jednou z možností ke stimulaci 

rychlostních schopností. Jednotlivé moderní prostředky rozvoje maximální 

rychlosti rozpracuji v teoretickém úvodu do problematiky. Doufám, že moje 

práce přispěje k rozvoji a rozšíří trenérský obzor mně i ostatním trenérům 

a výsledky výzkumu potvrdí nebo vyvrátí použití usnadněných podmínek 

pro atlety z nižší výkonností. 

"Umění" úspěšného trénování začíná tam, kde "věda" trénování končí. 

Stejně jako mistr šéfkuchař, tak i dobrý trenér si nechává svá tajemství pro sebe. 

Ve vaření je nejdůležitějším tajemstvím správné namixování ingrediencí. 

Je na trenérech, aby rozvíjeli svá vlastní (Sebastyen 1996). 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Supramaximální rychlost 

Představa supramaximální nebo-li nadmaximální rychlosti vzbuzuje u většiny 

trenérů jednu z tréninkových možností v rozvoji maximální rychlosti svých svěřenců. 

Nadmaximální rychlost se používá v době, kdy jedinec už neprokazuje výraznější růst 

rychlostních schopností pomocí běžných a ztížených podmínek. Zde přichází na řadu 

ulehčené podmínky a její stimulace. 

Ovlivňování rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým 

úkolům, jejich změna je dlouhodobou záležitostí. V úvahách o rychlosti se často objevují 

pochyby, zda je vůbec lze tréninkem ovlivnit, zda tento komplex schopností neurčují 

výhradně dědičné dispozice. Dosavadní zkušenosti vypovídají o tom, že možnosti 

působení v tomto směru nejsou pravděpodobně velké. Obdobný závěr přinášejí některé 

výzkumné studie (Sologub a Tajmazov, aj. 2000). 

U rychlostních schopností byl zjištěn nejvyšší stupeň dědičných dispozic. 

Dědičnost se vysvětluje různými markety (např. chromozomovými, hormonálními, 

ap.), nejpodstatnější je však asi poměr různých svalových vláken, u sportovců 

s vysokou úrovní rychlostních dispozic (sprinterů, skokanů) dosahuje podíl rychlostních 

vláken až 80-90% (Dovalil a kol. 2002). 

Pokusy vymezit rychlost jako pohybovou schopnost provází určité těžkosti 

a celá řada definicí, chronologicky seřazená dle náhodně vybraných autorů zaostává, 

pro neúplnost a nemají potřebnou hloubku. 

Rychlost se chápe podle následujících autorů jako : 

• Schopnost člověka vykonávat pohybovou činnost za daných podmínek 

v minimálním časovém úseku. Předpokládá se, že pohyb netrvá dlouho 

a nevzniká únava (Zaciorskij 1966). 

• Schopnost sportovce vykonávat pohyby rychle (Ozolin 1970). 

• Schopnost, která dovolí vykonávat pohyb v nejkratším čase (Harre 

a kol.1973). 
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• Schopnost konat motorickou činnost (přemístění těla nebo částí těla 

v prostoru) v daných podmínkách v minimálním časovém úseku 

(Vacula a kol.1983, Čelikovský a kol.1979, Naglak 1974, Ulatowsky 

1979). 

• Komplex pohybových kvalit člověka bezprostředně a zvětší části 

určující rychlostní charakteristiky pohybu a též pohybové reakce 

(Matvejev a kol.1981). 

• Schopnost vykonávat - na základě pohyblivosti nervových procesů 

a kontrakčně silových možností svalového systému-motorické akce 

v minimálním čase (Weineck 1983). 

• Jedná se o pohyby nebo o pohybové činnosti bez vnějšího odporu nebo 

jen s malým odporem, konané maximální úsilím. Jsou charakteristické 

nejvyšší intenzitou, a proto jsou energeticky podmíněny funkcí ATP

KP systému (Dovalil aj. 2002). 

Z uvedeného stručného přehledu vyplývá, že základní unifikace, která nám 

vymezuje rychlost jako pohybovou schopnost, je vykonávání příslušných pohybových 

činností (konkrétní pohybový obsah může být různý) v minimálním čase a vysokou 

rychlostí. 
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2.2 Faktory maximální a supramaximální rychlosti 

Máme celou řadu faktorů, které ovlivňují náš sportovní výkon. Nejdůležitější 

a největší vliv mají ty, které si popíšeme v následující části. 

2.2.1 Běžecká technika 

Běžecká technika je velice citlivou záležitostí. Při poklidné rychlosti je dosažení 

dobré běžecké techniky celkem snadné. Při vysoké rychlosti jsou však pohyby nůmo 

vědomou kontrolu. Výsledkem je zhoršení techniky a neschopnost sportovce vykonávat 

své pohyby s dostatečnou mírou relaxace. Pohybový vzorec atleta pro maximální rychlost 

nebyl stabilizován. Sebastyen (1996) nejpravděpodobnější příčinou je, že sportovec 

neprošel potřebným množstvím technických cvičení při maximální rychlosti. Právě 

toto absolvované kvantum je nutné k zažití dobré běžecké techniky. Problém je v tom, že 

dříve než si může atlet upevnit pocit přesné běžecké techniky, dojde často k jeho únavě. 

2.2.2 Nervosvalová koordinace 

Prvním faktorem potenciální energie atleta je schopnost nervosvalové koordinace. 

Každý z nás je svým způsobem nějak nervosvalově linůtován. Co se týče běhání, 

je nervosvalová koordinace v počátcích tréninkového procesu relativně snadná. Začátečníci 

často disponují dobrou základní běžeckou technikou. A však s rostoucí úrovní výkonnosti 

je dosahování dalšího zrychlování obtížné. Sebastyen (1996) tvrdí: "ve chvíli, kdy atlet 

dosáhne svého nervosvalového limitu, vyžaduje centrální nervový systém nové a silnější 

podněty, které by "zrychlily'' pohybové vzorce. Tyto "silné" podněty by měly přinutit 

nervosvalový systém zvládnou požadavky rychlejší dynanůky''. 

Proto musíme obvyklá běžecká cvičení doplňovat cvičeními tréninkovými, která 

přinutí atleta běhat rychleji než za "normálních" podmínek. 
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2.2.3 Energetické systémy svalové práce 

Svalová energie je pro sprintera" palivem". Určité množství tohoto paliva existuje 

již v samotných svalových tkáních a je připraveno k uvolnění. Zbytek se vytváří v těle. 

Podle Sebastyena (1996), čím větší je kapacita svalu, tím vyšší je spotřeba energie. 

Podobně jako je tomu u palivové spotřeby automobilu, je i u sportovce nejvyšší spotřeba 

energie během akcelerační fáze a během fáze maximální rychlosti se spotřeba snižuje. 

Abychom na tréninku dosáhli správného energetického krytí, je důležité šetřit 

energií na hlavní úkol tréninkové jednotky. Je-li například hlavním úkolem rozvoj 

maximální rychlosti, pak energie ztracená akcelerací limituje počet opakování. Ušetříme-li 

tuto energii, můžeme ji pak využít na rozvoj maximální rychlosti. 

Supramaximální sprint kromě jiného klade větší nároky na amortizační fázi, kdy 

dochází k prodloužení svalu (excentrická kontrakce), která vyvolává přiměřenou reflexní 

reakci odstupňovaná podle velikosti podnětu. Zkrácení trvání oporové fáze za současného 

zvětšení momentu sily v odrazové fázi je spojené s využíváním reaktivní reflexní síly. 

Toto potvrzují i výzkumy Schmidtbleichera (1995), podle kterého jsou nejdůležitějšími 

faktory, ovlivňujícími rychlou elastickou sílu v excentrické fázi pohybu: hmota, podíl 

svalových vláken, reflexní odpověd', (SRES-short range elastic stifness) - krátký rozsah 

pružné tuhosti - nazvaný jako svalovo-šlachová pevnost a pružnost. 
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2.3 Metody rozvoje supramaximální rychlosti 

V této kapitole si popíšeme dosud známé metody, které se používaly či používají 

k překonání maximální rychlosti a přechodu do rychlosti supramax.imální. Následující 

studie metod supramax.imální rychlosti se snaží dosáhnout co možno nejvyšší běžecké 

rychlosti a zvyšování efektivity při využívání sil (hnacích sil) a na redukování účinku 

brzdící síly. Přesněji vyjádřeno, pro techniku sprintu to znamená vytvářet efektivní poměr 

mezi délkou a frekvencí kroku. 

Na základě studia literatury došlo k následujícímu členění: 

1. Běh z kopce (nakloněná rovina) 

2. Běh po větru 

3. Běh na běžícím pásu 

4. Tah pomocí automobilu 

5. Tah pomocí elektromotoru 

6. Tah pomocí gumového popruhu 

7. a) Tah pomocí Speedy systému (urychlovač v základní verzi) 

b) Tah pomocí Speedy systému (urychlovač s využitim zátěžové vesty) 

c) Tah pomocí Speedy systému (urychlovač s využidm segmentových 

závaži) 

8. Běh ztlžený padákem - Tabachnikova metoda 

Všechny tyto metody, ač jsou některé z nich těžko konstrukčně a technicky 

proveditelné, mají jedno společné, a to vytvoření podmínek pro stimulaci supramax.imální 

rychlosti.V dalších subkapitolách si jednotlivé metody přesně popíšeme a zhodnotíme 

dosavadní výzkumy. 
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2.3.1 Běh z kopce, do kopce, kombinovaně (nakloněná rovina) 

Tato metoda je velmi těžko proveditelná v našich podmínkách, ale možnosti 

trenérů v jednotlivých oblastech naší republiky se dají uzpůsobit vhodným výběrem 

přirozených přírodních nakloněných rovin.Uměle vybudované nakloněné roviny 

jsou na stadionu Dukly Praha nebo v tréninkovém středisku SC Nymburk. Dbáme na 

sklon roviny a na kondiční a technické možnosti svých svěřenců. 

Běhu z kopce, do kopce, nebo kombinovaně se ve světě používalo velmi často. 

Přesto jsou o prospěšnosti této metody pochybnosti. Odpůrci poukazují na to, 

že tato metoda může vést ke zkrácení délky kroku, protože se brzdí fáze odrazu. 

Sztipits ( 1995) analyzoval kinematické parametry při běhu do kopce 

a z kopce po nakloněné rovině s 2,5° sklonem (Obrázek 1). 

Delší doba kontaktu 
s podložkou 

Obrázek 1 

Kratší doba kontaktu 
s podložkou 

Běh do kopce a z kopce podle Sebastyena (1996). 

Běh do kopce vede k delší době kontaktu se zemí, ke sklonu trupu dopředu, 

kratšímu kroku a k problémům s rovnováhou. Běh z kopce má za následek kratší dobu 

kontaktu se zemí, sklon trupu více dozadu, delší krok a rovněž problémy s rovnováhou. 
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Při běhu do kopce, kde rychlost běhu byla o 8% nižší jako maximální zjistil 

Sztipits (1995), že frekxence poklesla, délka kroku se oproti normálnímu sprintu téměř 

nezměnila. Zaznamenal také zvětšení rozsahu pohybu švihové nohy a rychlejší -

akthnější dokrok. 

Na tomto místě poukazuje na vyšší mobilizaci zapojení motorických jednotek

rozvoj speciální síly. Tzv. breaking phase (dále BP) vzdálenost mezi průmětem těžiště 

do horizontální roviny a místem dokroku v momentě dotyku se mírně zkrátila 

v porovnaní s normálním sprintem. 

Při běhu z kopce (rychlost > o 2,4%}, který nesmí přesáhnut 3° sklon se délka 

kroku zkrátila a frekvence zvýšila. Zkrátil se BP, rozsah pohybu a úhlové rychlosti 

se výrazně nezměnili, ale jenom u špičkových a dobře trénovaných jedinců. Začátečníci 

pohyb koordinačně nezvládli a prodlužovali krok. 

Podle Sebastiena (1996) význam střídání běhu do kopce a po rovině z kopce 

a po rovině (Obrázek 2), spočívá v přeměně stimulů, kdy se vytváří specifické 

pohybové vzorce s lepšími rychlostními vlastnostmi. 

Delší a kratší doba 
kontaktu s podložkou 

Obrázek2 

Kratší a kratší doba 
kontaktu s podložkou 

Běh do kopce a po rovině, běh z kopce a po rovině podle Sebastyena ( 1996). 

Při běhu do kopce a následně po rovině dochází k přeměně na kratší 

"zatahování", kratší dobu kontaktu, lepší sklon trupu a lepší krokový vzorec. Stejné 

zákonitosti platí i pro běh z kopce a následně po rovině. 
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2.3.2 Běh po větru 

Je jednou ze základních metod k usnadnění podmínek běhu. Dostál (1985) 

uvádí, že do prostředků na rozvoj maximální a akcelerační rychlosti patří i běh s větrem 

v zádech. 

Metoda může docílit dvou aspektů: 

• vzníká nadmaximální rychlost, 

• dochází ke snížení energetického výdeje k dosažení nadmaximální nebo 

maximální rychlosti. 

Metoda však nemá žádné vědecké studie, ale je logicky odůvodněný vliv větru 

na stimulaci rychlosti a vznik usnadněných podmínek. Dá se také předpokládat velmi 

malý zásah do kinematiky běhu a tudíž přiblížení techniky běhu přirozeným 

podmínkám. Rychlostí větru, respektive jeho sílou působení na sprintera a dosažení 

supramaximální rychlosti se nikdo nezabýval, ale její provedení je opět velmi náročné 

a těžko proveditelné. Významně záleží na vlivu počasí. 

2.3.3 Běh na běžíclm pásu 

Další z metod navození nadmaximální rychlosti je běh na běžícím pásu. 

Jeho funkcí se zabývaly výzkumné práce Spensera a Gastina (2001) a snažily se popsat 

odezvu aerobního systému a anaerobního energetického systému na vysoce intenzivní 

běh na běhátku v modelových podmínkách atletických disciplín (200 m 400 m, 800 m, 

1500 m). Můžeme tedy považovat účel této práce za důkaz vhodnosti stimulace 

supramaximální rychlosti pomocí běžícího pásu. 

Laboratorní testování na běžícím pásu typu Austradex Hercules Mark II 

na Ballaratské univerzitě v Austrálii proběhlo následujícím způsobem podle Spensera a 

Gastina (200 1) : 
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1. První testování zahrnovalo několik sérii submaximálních běhů (n = 5-6). Setrvalý stav 

vo2 byl stanoven zprůměrováním hodnoty vo2 v posledních dvou minutách každého 

submaximálního běhu. Lineární vztah vo2 a rychlostí běhátka byl extrapolován a byl 

použit k odhadu spotřeby energie a kyslíku během submaximálm'ho běhu. Po přibližně 

20 minutoYém odpočinku byl V02max· cestou progresivního přírůstku protokolu. 

Ten obsahoval zvyšování rychlosti běhátka o 1 kmih po každé minutě v průběhu 6 

minut s následným zvyšováním sklonu běhátka o 2% za minutu až do vlastního 

vyčerpání subjektu. 

2. Druhé testování zahrnovalo modelování závodního výkonu na běhátku. K navození 

závodních podmínek byli atleti vyzváni, aby se svým tradičním způsobem rozcvičili. 

Pro specifický účel použili závodní časy dosažené v 1- 3 týdnech před testováním. 

Testovaný se postavil na běhátko a v průběhu několika sekund dosáhl požadované 

rychlosti dle své disciplíny. Změny v rychlosti běhu (tj. míra akcelerace a zpomalení) 

během simulace závodu byly vzhledem k různým závodním strategiím atletů 

individuální. (Např. běžci s tempovým zaměřením dávají přednost rovnoměrnému 

závodnímu tempu, kdežto rychlostně zaměření běžci obvykle preferují pomaleji 

rozběhlý začátek závodu s využitím rychlostního potenciálu v závěru). 

Nahromaděný kyslíkový deficit byl definován jako rozdíl mezi odhadovanou 

spotřebou kyslíku při supramaximálním běhu na běhátku a vlastním V02. Spotřeba 

kyslíku při supramaximálním běhu na běhátku byla vypočtena za použití průměrné 

rychlosti. 
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3. Shrnutím předchozích bodů vyplynulo dle Spensera a Gastina (2001) následující: 

• Jejich studie byla jedinečná v tom, že běžecké disciplíny byly modelovány 

y závodní intenzitě na běhátku, na rozdíl od výzkumů využívajících běhu 

do vyčerpání při rychlosti blížící se průměrné rychlosti specifické discipliny. 

• Dále se studie týká anaerobního metabolismu a podílu energetických systémů 

závislé na přijetí metody nahromadění kyslíkového deficitu jako platné metody 

kvantifikace anaerobního energetického výdeje během vysokointenzivního 

cvičení. 

• Metodologie nahromaděného kyslíkového deficitu se pokouší odhadnout 

metabolickou odezvu aktivm'ho svalstva na konkrétní pohybovou činnost 

cestou sledování metabolické odezvy celého těla ve vydechnutých plynech. 

• Navzdory teoretickým obavám je tato metoda považována za platný postup 

při odhadování anaerobního energetického výdeje při intenzivním pohybovém 

cvičení celého těla. 

Práce na dané téma tj. běh na běžícím pásu a jeho odezvu na zatížení aerobního 

a anaerobního energetického systému při vysoce intenzivním běhu nám potvrdila 

význam stimulace maximální rychlosti pomocí této metody. Lze odvodit zvýšení 

frekvence kroku i délky kroku při dosažení modelového závodního výkonu, a tím 

i zařazení této metody do tréninku rozvoje maximální rychlosti dané disciplíny. 
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2.3.4 Tah pomocí automobilu 

Na automobilu bylo zařízení, které se skládalo z vlečného břevna s držadly, 

břevno bylo připevněno na zadní nárazník automobilu. Tuto metodu uplatnil Dintiman 

(1976) a uváděl zlepšení v běhu na 100 y až o 0,6 s- z 10,5 s na 9,9 s. Běžec se drží 

zařízení a pomocí tahu automobilu může vyvinout supramax.imální rychlost. 

Autor upozorňuje na vzpřímené držení trupu, pokrčené paže při držení 

konstrukce a jízdu na první převodový stupeň. Přeřazování se zakazuje, běží se na rovné 

atletické trati a rychlost se zvyšuje a snižuje plynule. Při tréninku s tímto mechanismem 

bylo možno pozorovat prodloužení délky kroku a zvýšení frekvence kroku. 

Přesto je používání této metody běhu za automobilem poměrně složité. 

Navíc není možno provádět pohyby pažemi, protože ruce musí být na držadle 

(Obrázek 3). Je zde ještě jeden aspekt a to zdravotní hledisko, automobil spalováním 

benzínu vytváří škodlivé plyny organické uhlovodíky (karcinogenní) a oxidy dusíku, 

uhličité a především uhelnaté, které se váží pevnou vazbou na hemoglobin a znemožňují 

navázání kyslíku, čímž snižují optimální okysličování organismu. 

~~ 
... __ _ _ 

Obrázek 3 

Vlečné břevno 

s držadly 

Tah pomocí automobilu podle Dintimana (1976). 
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2.3.5 Tah pomocí elektromotoru 

Tažné zařízení se skládá z elektromotoru, který je napojen na mechanický 

přístroj s konkávním kolem. Při zapnutém motoru se navíjí stometrové lanko z umělých 

vláken, které je na druhém konci připevněno k opasku, který si atlet připjal kolem těla, 

ve výši těžiště svého těla (Obrázek 4). Síla je při stejné intenzitě přenášena lankem 

na atleta. Maximálně vyvinutá rychlost činila přibližně 15 mls (Vittory, Bosco 1983). 

Kuzněcov (1974) použil také tažného zařízení s motorovým pohonem. Zařízení 

se skládalo z motoru upevněného na stropě haly. Tento motor táhl atleta pružným lanem 

dopředu nahoru. 

Rychlosti dosahované s tímto mechanismem mohou být velmi vysoké. 

Velká nevýhoda této metody je velká konstrukční náročnost. 

Pásek 

J 

I 

Tažné lanko Elektromotor 

Obrázek4 

Tah pomocí elektromotoru dle Vittoryho a Bosca (1983). 
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2.3.6 Tah pomocí gumového popruhu 

Tato metoda působí mnoho potíží. Tažná síla není konstantní, ve startovní fázi 

je velká, ale s postupujícím pohybem atleta vpřed znatelně ubývá. Ve startovní fázi 

je frekvence kroku na základě velké tažné síly značně větší než za normálních 

podmínek. Při postupujícím pohybu atleta vpřed polevuje účinek tahu, přičemž 

odpovídající změny doznává i rychlost. V důsledku toho se celý biomechanický profil 

běhu mění, což se může záporně projevit na strategii tréninku. 

Kampmiller a Vanderka (2000) poukazují, že proměnlivá síla tažení se projevila 

velkým nárůstem horizontálních složek rychlostních sil, což způsobilo prodloužení 

kroku a snížení frekvence. Uvedenou skutečnost považují z hlediska budování 

nové kvality fungování nervosvalových mechanismů za nežádoucí. Při urychlení běhu 

pomocí gumy platí většina poznatků z předchozích metod. 

Výhodou gumy je její nenáročnost a jednoduchá použitelnost a nevýhodou 

proměnlivost tahu, která se během tratě mění. Proto nedokážeme přesně vymezit 

působení tohoto prostředku, který se v praxi více používá při rozvoji akcelerační 

rychlosti a méně při rychlosti maximální. 
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2.3. 7 Tah pomocí Speedy systému 

a) Tah pomocl Speedy systému (urychlovač v základní verzi) 

Urychlovací systém "Speedy'' umožňuje sportovci navodit jak běh z kopce, tak i do kopce 

a přenést získané efekty na rovný běžecký povrch. 

Aparát využívá princip kladky, kdy jeden běžec tahá druhého. Když je tažení dokončeno, 

dojde k automatickému vypnutí běžců a tažený běžec je vypuštěn, aby mohl " přeřadit " 

z rychlosti s dopomocí na rychlost bez dopomoci (Obrázek 5). 

c 

A 
Obrázek 5 

Princip kladky dle Sebastyena (1996) 

B 

Legenda: A- běžec 
B- běžec 
C- pevný bod 

Běžec A vynakládá polovinu energie a vyvíjí dvakrát větší rychlost než běžec B, běžec 

B vynakládá dvakrát tolik energie a vyvíjí polovinu rychlosti než běžec A dle Sebastyena 

(1996). 
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Nejjednodušším urychlovacím systémem je "Junior Speedy Systém" (Obrázek 6). Podle Obrázku 

6 se akceleruje pomocí Speedy systému a následně se přechází do sprintu, po uvolnění z aparátu. 

a, - --· t 

.. ----

L......:..A=k:.::c:..:::e:.::le=r=ac=e::...4..:..;0m=--> Transformace 40m > 
Tah Junior Speedy systémem ll Supramaximální sprint 

Obrázek6 

Charakteristika Junior Speedy Systemu dle Sebastyena (1996) 

Dalším druhem urychlovače je "Speedy Pro System", který pracuje následujícím 

způsobem: deska s nastavitelnou lunotností umožňuje přesné přizpůsobení tahání. Běžci 

mohou naplno akcelerovat a síla tažení je regulována závažími na desce. 

Vše je založeno na principu rovnováhy: na jedné straně je stejně veliká hmotnost jako 

na straně druhé (Obrázek 7). 
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Nastavitelné 
závaží 

Obrázek 7 

8 

Legenda: A- běžec, B- běžec, C- závaží 

Charakteristika Speedy Pro systému dle Sebastyen (1996). 

Na konci akcelerace běžce se deska se závažími automaticky vypíná. Nyní začíná 

nejdůležitější část cvičení - přechod z vnějšího podnětu na vnitřní. Běžci by se měli snažit 

o udržení získané nadmaximální rychlosti, až do vzdálenosti určené trenérem (Obrázek 8). 

Automatické 
vypnutí závaží 

Obrázek 8 

A 

Legenda:A- běžec, B- běžec 

Charakteristika Speedy Pro systému dle Sebastyen (1996). 
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Nejlepší kontrolou kvality tohoto přechodu poskytuje měření časů 

po každých deseti metrech. Po vypuštění z urychlovače by měla běžecká rychlost 

zůstat alespoň 20 m konstantní. Čím déle je atlet schopen udržet svoji rychlost, 

tím kvalitnější je trénink. 

Je možné též měnit úsilí. Běžec může při tažení svým partnerem šetřit 

akcelerační energii a po vypuštění z urychlovače se snažit o dosažení dalšího zvýšení 

rychlosti. Tato metoda progresivního "sebepřeřazení" rychlosti s nízkou spotřebou 

energie během fáze akcelerace, je jedním z tajů zlepšování úrovně maximální 

rychlosti. 

Touto metodou lze rozvíjet rovněž rychlostní vytrvalost. Po vypuštění 

by měla být ušetřená energie využita k udržení velmi vysoké rychlosti na určitou 

vzdálenost. Časové kontroly na každých deseti metrech mohou pomoci v hodnocení 

energetických limitů sportovce. 

Systém " Speedy Pro " můžeme též využít pro lepší akceleraci. Desku se zátěží 

lze použít jako odpor a po určité vzdálenosti ji odpojit. Účinek spočívá v transformaci 

silového pohonu použitého během "ztížené" akcelerace na "lehkonohý" sprint 

"zadarmo". Nejde jen o subjektivní pocit lehkosti a zábavy. Tato metoda může atletovi 

pomoci vyvinout "turbo-akceleraci" uprostřed závodu (Obrázek 9). 

Zvýšení doby 
kontaktu s 
podložkou 

Obrázek 9 

Snížení kontaktu 
s podložkou 

Lano padá dolů 

Charakteristika Speedy Pro systému dle Sebastyen (1996). 
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Běh se zatížením v kombinaci se sprintem bez zátěže. (poté co lano padá k zemi, 

dochází k akceleraci a ke zkrácení doby kontaktu se zemí) 

Vrcholnou metodou je pak kombinace všech možností Speedy systémů jak 

dokumentují obrázky 1 O a ll. 

Kombinovaná metoda je akcelerace pomocí systému Speedy Pro a přechod 

do sprintu bez aparátu (vzdálenosti obou fází 20 - 50 m) obrázek 10. 

Uli?~-----

' 
Akcelerace 20-50 m > Transfonnace 20-50 m> 

Speedy pro systém I Volný sprint 

Obrázek 10 

Charakteristika kombinované metody Speedy Pro systému dle Sebastyena (1996). 

Kombinace systémů Speedy Pro a Speedy Junior (Obrázek ll) - 20 m 

akcelerace v systému Speedy Pro a druhá 20ti metrová akcelerace v systému Speedy 

Junior plus přechod do 40ti metrového "turbosprintu". 
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f 
1------------------------------------------~ 

I Akcelerace I Transformace > 
I Turbosprint 40 m I 

Obrázek ll 

Charakteristika kombinace systémů Speedy Pro a Speedy Junior 

podle Sebastyena (1996). 
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h) Tah pomocí Speedy systému (urychlovač s využitim zátěžové vesty) 

Podle výzkumu Kampmillera a Vanderky (2000) je subjektivně i objektivně 

nejvhodnější zatížení při použití urychlovače a vesty. Vlivem tahu dochází k nárůstu 

horizontální složky a poklesu vertikálních složek působících sil a přidáním vesty 

získáme opětovný nárůst vertikálních složek sil působících při kontaktu sprintera 

s podložkou. 

Dokazuje to i nárůst vertikální síly ve společném těžišti těla v porovnáním 

s použitím urychlovače bez vesty. Záporné hodnoty integrálů výsledných momentů sil 

ukazují na zvýšené nároky kladené na atleta z hlediska projevení reaktivní reflexní síly, 

která je úzce spjatá s elastickými vlastnostmi svalů, tzv. pružnou tuhostí. Přidáním vesty 

se při maximálních rychlostech běhu hmotnost zvětšila o cca 5% a trvání oporové fáze 

prodloužila o 1%, celkový impuls síly se zvětšil, a to hlavně nárůstem množstvím 

nakumulované elastické energie. Takto můžeme v nadhraničních podmínkách 

dosáhnout adaptační efekt speciální síly s vysokým stupněm změn elastických vlastností 

svalů a jejich proprioreceptivních mechanizmů projevených rozvojem pružného 

systému, při souběžném rozvoji koordinační složky sprinterského běhu, ve specifických 

podmínkách příliš nenarušujících techniku. 

Takto se souběžným použitím urychlovače a vesty zlepšuje využití svalového 

přepětí, rozvíjí se i koordinační složka a zvětšují se nároky na vynakládání reaktivní 

reflexní síly v excentrické části svalové kontrakce. 

Tato metoda je velmi náročná a vyžaduje velmi vysokou kondiční a koordinační 

připravenost. Je zde spojení zatížení nadmaximální rychlosti se speciálním rozvojem 

silové složky spjaté s plyometrií. 
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c) Tah pomocí Speedy systému (urychlovač s využitím segmentových 

závažl) 

Kampmiller s V anderkou (2000) poukazují na vhodnost této metody 

pro budování speciální síly ve švihových fázích supramaximálního běhu použitím 

urychlovače a segmentových závaží na končetinách nohou. Kinematické a dynamické 

parametry tohoto supramaximálru'ho prostředku se nacházejí ve středu mezi sprintem 

v standardních podmínkách a supramaximálním sprintu bez doplňkové zátěže. 

Rychlosti segmentů dosahují maximální a vyšší hodnoty a sprinter se ještě zatíží 

na periferních částech dolních končetin závažím, jsou na něho kladeny vyšší nároky 

hlavně v krajních fázích švihových pohybů, kdy dochází k přechodu z ustupujících 

excentrických kontrakcí k překonávání koncentrických kontrakcí svalů nesoucí 

při pohybech sprintera hlavní zatížení. Důkazem je vzestup výsledných momentů sil 

v kyčelním a kolenním kloubu až o 30%. Zatížení je více směřované na periferní 

systémy pohybového řetězce. Přenos hybnosti ze segmentu švihovou prací, však působí 

i na sprintera jako celek tím, že větší setrvačnost vertikálně odlehčí oporovou nohu, 

která může vyvinout efektivnější horizontální působení, což je pro sprintera rozhodující. 

Těmito zvětšenými silovými nároky při dodržení specifičnosti pohybové struktury 

můžeme dosáhnout přímou vazbu silových schopností projevovaných ve švihových 

fázích pohybu na maximální běžeckou rychlost, která je rozhodujícím faktorem 

struktury sprinterského výkonu. 

Tak je možné ve specifických podmínkách najednou, na silovém 

i na koordinačním základě, tvořit novou kvalitu nervosvalových spojení, hlavně 

co se týká švihové práce dolních končetin. 
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2.3.8 Běh zt[žený padákem- Tabachnikova metoda 

Popis následujícího prostředku nespadá k metodám rozvoje supramaximální 

rychlosti, ale je důležité popsat i metody, které se svojí biomechanikou pohybu téměř 

přibližují přirozeným podmínkám běhu. 

Tabachnikov (1991), autor této metody, ve své dřívější funkci vedoucího 

výzkumné skupiny, která se v Ústředním výzkumném ústavu tělesné výchovy a sportu 

v Moskvě zabývala problémem rozvoje rychlosti u atletů, uskutečnil mnoho pokusů 

s různými variabilními metodami tréninku. Těmito pokusy objevil kladný účinek, 

ale i zápory cvičení s překonáváním vnějších odporů a cvičení za ulehčených 

podmínek. 

V roce 1988 začal naprosto neoficiálně experimentovat s novým variabilním 

tréninkovým prostředkem, jemuž později dal název " speed chute " čili sprinterský 

padák (dále je budeme označovat jen padák). 

V Moskvě shromáždil nejlepší sprintery a skokany do tréninkové skupiny, 

s níž tento padák testoval. 

Tabachnikov zkoumal za podpory několika odborníků ústavu pro vojenský 

a vesmírný výzkum biomechanické zvláštnosti tohoto tréninkového prostředku. 

Výsledky testů prokázaly, že padák předčí jiné prostředky, jimiž se má zlepšit 

maximální rychlost, startovní zrychlení a rychlostní vytrvalost. 

Výsledky za obvyklých tréninkových podmínek to potvrdily. Např. časy na 100 

metrů se zlepšily o 0,2 až 0,4 s a časy na 200 metrů o 0,8 až 1,1 s. Bylo to u vyspělých 

sprinterů, nikoliv u začátečníků, což potvrzuje význam tréninku s padákem. 

Princip použití padáku je následující: 

Sportovec běží, rozevře se za ním padák, který má na sobě upevněný 

na hrudníku (nikoli na bederní části těla), a to sportovce brzdí, vzniká brzdný účinek. 

Čím sportoyec běží rychleji, tím více odpor stoupá. Protože padák nevytváří konstantní 

tlak, je lepší než každé jiné variabilní tréninkové cvičení pro sprintery. 
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Výhody tréninku s padákem a doporučení pro praxi dle Tabachnikova (1991): 

• Zatímco obvyklé metody tréninku s odpory mohou mít negativní vliv 

na sprinterskou techniku, použití padáku tuto techniku zlepšuje. 

• Padáku lze použít nejen při sprintu na přímé trati, ale i při běhu 

v zatáčkách, při běhu se změnami směru (např. ve fotbale, basketbalu, 

americkém fotbalu). 

• Padák je první a jediný přístroj, který lze během sprintu případně od těla 

odpojit, takže zde jde o variabilní metodu, jíž se zlepšuje frekvence 

kroku a maximální rychlost. 

• Oproti obvyklým zařízením, které funguji na základě odporu nebo třeni 

a které musí sportovec mít na sobě, padák váží jen několik gramů 

(28,35 g), takže se snadno unese v malém batohu. 

• Sportovcům se trénink s padákem dokonce líbí, protože proti obvyklým 

tréninkovým podmínkám s rizikem jednotvárnosti a vzniku rychlostní 

bariéry má stimulující a tonizující účinek. Padák kromě toho díky svému 

zajímavému tvaru a pestrým barvám zlepšuje emocionální stav 

sportovce. 

Wild a kol. (1999) uveřejnil, že běh s padákem vyvolává zvýšené silové nároky 

v podobě výsledných momentů sil až o 15 - 30 % na rozdíl od běhu v přirozených 

podmínkách, přičemž sníženi rychlosti je o něco menší jak 1 O %. 

Podle Kampmillera a V anderky (2000) má běh s padákem vliv na speciální 

silovou složku sprinterského běhu a to nejvíce koncentrickou část kontrakce, 

kdy hlavní část zatíženi po dokročeni, které je rychlejší a aktivnější, nesou pro sprint 

specifické svaly, nejvíce flexory v kolenním kloubu a extenzory v kyčelním kloubu. 

Kinematické parametry běžeckého kroku kromě samotné změny rychlosti 

jsou odlišné v rozsahu 1 - 7 %, což můžeme považovat za podmínky velmi podobné 
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přirozeným podmínkám. Z toho důvodu můžeme běh s padákem považovat za velmi 

vhodný speciální prostředek rozvoje rychlostně- silových schopností. Vytváří silové 

přetížení na úrovni 15 - 30 % při nízkých úbytcích hodnot kinematických ukazatelů, 

jako je délka kroku, frekvence kroku, trvání opory a letu, úhlové rychlosti v kyčelním 

kloubu a další parametry v porovnání s přirozenými podmínkami. 

Prostředky brzdivého charakteru, v našem případě padák, doporučují používat 

i v raných etapách sportovní přípravy. Použití padáku je hlavně zaměřené na vytvoření 

energetického potenciálu, a proto ho doporučují využívat i v první fázi přípravného 

období - ve všeobecné kondiční přípravě, i v předzávodním a závodním období. 

Zařazení této metody do tréninkového procesu dle Kampmillera a V anderky (2000) : 

• Abychom dosáhli uvedených hodnot popsaných v předchozí častí, doporučují 

průměr padáku okolo 100 centimetrů vytvářející brzdící sílu tahu ve směru mírně 

nahoru dozadu (Obrázek 12). 

•Celkový objem na jedné tréninkové jednotce může být do 1000 metrů 

(u dobře trénovaného sprintera), přičemž délka úseků je 40 - 80 metrů. 

• Co se týká návaznosti tréninkových jednotek v mikrocyklu je vhodné zařadit 

tento prostředek po dnu zaměřeném na aerobní vytrvalost a nebo regeneraci. Nesmí 

následovat po náročném tréninku anaerobního laktátového charakteru. 

• N a základě zkušeností z tréninkového procesu můžeme kombinovat 

tento prostředek s úseky v přirozených podmínkách. 

• Přímou kombinaci se supramaximální metodou nedoporučují, logicky 

vycházíme, že není vhodné po energetickém vyčerpání zařadit koordinačně velmi 

náročný prostředek, jakým tahání bezesporu je. 
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Padák je připevněn na hrudi 

Obrázek 12 

Charakteristika běhu ztíženého padákem dle Tabachnikova (1991). 

Na závěr je vhodné konstatovat, že je to jeden z moderních prostředků v etapě 

přípravy sprintera, který můžeme uplatnit jak v přípravném období, předzávodním 

období, tak i v závodním. Využitelnost padáku je tudíž v celé sezóně sprintera. 

Nejdůležitější však je, že narušuje kinematické parametry běhu v přijatelné míře. 

To znamená přiblížení této metody přirozeným podmínkám sprintu a vytváření nových 

podnětů nervosvalového vzorce. 
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2.4. Dosavadní výzkumy supramaximální rychlosti 

Metoda tahu je v praxi velmi rozšířená, ale její uplatňovaní má několik otázek. 

Ve své práci Kampmiller aj. (1991) realizovali výzkumy na skupině mužů, juniorů 

a našli následující odpovědi: 

a) Pomocí tahu se běžec dostává do supramaximální rychlosti při výrazném 

prodloužení kroku a menším nárůstu frekvence. Což je podmínka nežádoucí. 

b) Optimální nárůst rychlosti provádění i nárůstem frekvence zaznamenali při síle 

tahu od 20 do 40 N. 

c) Optimální sila je do značné míry daná individuálně, při takové síle tahu byl 

přibližně 5 %nárůst rychlosti, který považujeme za nejoptimálnější. 

d) Okamžitý tréninkový efekt byl zaznamenán jenom u senzitivně reagujících běžců 

a zlepšení představovalo nejvíce 0,01 - 0,02 s na 20m letmo. Větší přírůstky byly 

při frekvenci. 

Mero a Luhtanen (1981) poukazují na to, že tréninkové efekty supramaximální 

rychlosti jsou vysvětlitelné částečnou změnou frekvence kroků a s největší 

pravděpodobností v souvislosti se změnami funkcí nervosvalového systému. 

Bosco, Vittori (1986) přišli k závěru, že při použití tahače má délka kroku 

s narůstající rychlostí běhu tendenci k neúměrnému prodlužování. Je to důsledek 

zvětšení horizontální složky sil působících v odraze. V určitém smyslu můžeme hovořit 

o nepřirozeném zásahu vytvářející neadekvátní tendenci vývoje jednoho 

z rozhodujících parametrů běžecké rychlosti. Frekvence narůstá, ale ne však 

tak dynamicky. Zkracuje se trvání oporové fáze, přičemž dráha těžiště během opory 

se prodlužuje, což má za následek zvětšení akčního úhlu a zmenšení úhlu vzletu. 

Všechny tyto změny jsou zapříčiněné vnější horizontální silou tahače a narušují 

přirozenou tendenci vývoje pohybové struktury běžeckého kroku. 
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Další modifikací by mohlo být podle Kuzněcova (1974) usměrnění tahu o 2-3° 

vertikálně od horizontální roviny, kdy se úhel vzletu těžiště a další parametry přibližují 

k přirozených podmínkám, avšak realizace této modifikace je velmi složitá. 

Tuto metodu použili Mero a Korni (1990), pomocí speciálního tahacího 

zařízení, kde tah byl usměrněný o 10-17° vertikálně od horizontální roviny, přičemž 

předpokládali signifikantnější odezvy nervosvalového systému jako při jiných 

způsobech urychlení. Tahovou sílu snímali telemetricky a pohybovala se mezi 34-12 N 

a špičková při kontaktu běžce s oporou mezi 56-17 N. Rychlost supramaximálního 

sprintu byla o 8, 7 % vyšší jako za přirozených podmínek. Přičemž délka kroku 

narůstala o 6,2 % a frekvence o 2,5 %. V důsledku příliš vysoké supramaximální 

rychlosti se běžcům nepodařilo vyhnout zvýšeným brzdícím efektům (v horizontálním 

směru) v amortizační fázi a v důsledku tahu se v odrazové fázi délka opory zkrátila 

a úhel vzletu těžiště zmenšil. Kromě toho probíhá ve fázi amortizace přeměna častí 

kinetické energie na potenciální energii pružnosti celého pohybového aparátu. Její 

podíl se vlivem supramaximální rychlosti pravděpodobně zvyšuje. 

Výsledky experimentu Viitasala, Hirvonena a Mera (1982) opravňují k přijetí 

předpokladu, že zvýšení běžecké rychlosti vlivem tahače souvisí se zlepšením využití 

svalového předpětí. Tedy se změněnými elastickými vlastnostmi svalů, nebo s jejich 

proprioreceptivními (feedback) mechanismy, popřípadě i s oběma. 

Vittori (1996) ze získaných výsledků vyvozuje, že při maximální rychlosti 

je impuls síly udělovaný tělu výsledkem reaktivní reflexní síly, které projev 

je nevyhnutně spojený s pružnou tuhosti Dále uvádí, že nejvyšší možnou stimulací 

svalovo- šlachové tuhosti je možné dosáhnut velmi specifickým cvičením - během 

supramaximální rychlostí dosáhnutou pomocí tahače s přidáním doplňkové zátěže 

ve formě vesty ( 4-6% hmotnosti těla). 
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

3.1 Cíle a úkoly 

Cílem výzkumu bylo v rámci diplomové práce se experimentem pokusit popsat 

a analyzovat vliv moderního prostředku Speedy systému pro rozvoj maximální rychlosti 

u nižší výkonnostní třídy sprinterů v atletice. Poukázat na změny rychlosti 

u supramaximálního sprintu oproti maximálnímu, dále odlišnosti v závisle proměnných 

tj. délce kroku a frekvenci v porovnání maximálm'ho běhu v normálních podmínkách 

a v navozených supramaximálních podmínkách. 

Nejprve jsme si vytyčili úkoly práce: 

1. Prostudování teoretických východisek 

2. Teoretické seznámení probandů se Speedy systémem. 

3. Praktické seznámení probandů se Speedy systémem. 

4. Určení data testování a půjčení Speedy systému, fotobuněk, vyklizení 

dráhy v atletickém tunelu 

5. Vlastní testování. 

6. Předání dat na časovou analýzu vědecko servisnímu pracovišti CASRI. 

7. Zpracování, vyhodnocení a interpertace dat. 

V rámci experimentu jsme si stanovili další úkoly: 

1. Záměrně vyvolat změnu nezávisle proměnné, v našem případě 

supramaximální rychlosti. Maximální rychlost je nulová hladina nebo úroveň, od které 

se odvíjí analýza jednotlivých závisle proměnných. 
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2. Dále sledovat závisle proměnné, tj. předpokládat změnu frekvence a délku 

kroku při maximální rychlosti a supramaximální rychlosti a následně vliv tahu na sprint 

na jednotlivé závisle proměnné. 

3. Eliminovat nebo vytvořit přibližně "konstantní" podmínky vnějších (vítr, 

slunce, déšť) a vnitřních (věk, emoce, stres) proměnných. 

3.2 Hypotéza 

Hypotéza Hl: Lze předpokládat změnu frekvence kroku při supramaximálním 
sprintu oproti maximálnímu sprintu. 

Hypotéza H2: Lze předpokládat změnu délky kroku při supramaximálním 

sprintu oproti maximálnímu sprintu. 

Hypotéza H3: Lze předpokládat vzájemný funkční vztah mezi jednotlivými 

závisle proměnnými vůči nezávisle proměnné a nulovými úrovněmi frekvence a délky 

kroku oproti času u maximálního sprintu. 

3.3 Metodika práce 

Prováděná statistická měření zahrnovala tyto hodnoty: střední hodnoty, 

směrodatné odchylky, regresní funkce. 

Dále jsme zvolili kompletní vnitrosubjektový plán s vyvažováním ABBA. 

Střední hodnoty a směrodatné (standardní) odchylky vybraných parametrů byly 

počítané z údajů, které byly zjištěny měřením (hmotnost, výška) a nejlepší časy zjištěny 

dotazováním a následným potvrzením na internetových stránkách www.atletika.cz. 
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3.4 Popis výzkumu 

3.4.1 Charakteristika souboru 

U záměrně vybraných osob, kdy se jednalo o pět sprinterů bývalé druhé 

výkonnostní třidy atletického družstva USK Praha. Jejich antropometrické údaje 

a nejlepší časy jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tělesná hmotnost Tělesná v)·ška Nejlepší čas na 100m 
Věk v letech 

v kg v cm VS 

22±6 74,6±9,6 180,6±8.6 11,87 ±0,34 

Tabulka 1 

Tělesné parametry sledovaného souboru a nejlepší časy na 100 m u pěti sledovaných 

sprinterů (střední hodnoty± směrodatná odchylka). 

3.4.2 Průběh šetření 

Šetření probíhaly v atletickém tunelu Rošického stadionu v Praze na Strahově 

z důvodu "konstantních" podmínek tj. bez vnějších exogenních činitelů (vítr, slunce, 

deště). Všechny testované osoby dodržely stejný tréninkový mikrocyklus před každým 

testováním tj. (složení tréninkových jednotek, životospráva, přibližný denní režim, 

spánek). Každá pokusná osoba se rozcvičila jako na závodní start ve sprintu. Následně 

absolvovala dva 30m úseky maximální rychlostí, a potom dva 30m úseky 

supramaximální rychlostí, v různém pořadí dle ABBA vyvažování, z nichž každý byl 

analyzován. Síla tahu byla konstantní dle desky zatížení Speedy Pro Systému. Náběh 

na 30 metrový měřený letmý úsek byl 20 metrů, intervaly odpočinku byly mezi úseky 

5 minut a mezi sériemi 1 O minut. Třicetimetrový úsek byl běžen maximálním úsilím 

za normálních podmínek a navezených podmínek. Absolvované úseky supramaximální 

rychlosti byly uskutečněny s pomocí tažného zařizení, které v roce 1996 vyvinul 

Sebastyen. Toto zařizení umožňovalo atletům navodit úroveň supramaximální 

rychlosti. 

Tažné zařizení se skládá z kladky a lanka, kdy jeden běžec tahá druhého. Druh 

urychlovače se nazývá Speedy Pro Systém, který má nastavitelnou desku se závažím, 

38 



jež reguluje sílu tahu (Obrázek 7). Vše je založeno na principu rovnováhy. Vlastní 

postupu realizace je podrobně popsán v kapitole 2.3.7 na straně 22. 

Všechny běhy jsou natáčeny na kameru a následně zpracovány pomoci časové 

analýzy vědecko servisním pracovištěm CASRI v Praze 6 - Podbabě. Fotobuňky 

nemohly být použity, pro možnost kolize s kladkovým systémem Speedy Pro a také 

z důvodu obtížného měření dvou lidí mezi fotobuňkami, kdy jeden běží, druhý tahá a 

fotobuňky zachytí pouze jeden čas. Průběh testování dokumentuje Obrázek 1 

v přílohové části. 

3.4.3 Statistické zpracováni dat 

Abychom mohli statistická data věrohodně zpracovat, musíme u experimentu 

dodržet kontrolu u nežádoucích proměnných. Manipulace s nezávisle proměnnou nebo 

měřit závisle proměnou nebývá náročné. V našem případě časová analýza, frekvence 

kroku, délka kroku je velmi přesná. Snažili jsme se udržet vnitřní validitu experimentu 

a tyto proměnné efektivně kontrolovat. 

3. 4. 3.1 Základní charakteristika experimentu 

Experiment dle Ferjenčíka (2000) je prostředek ke zjišťování kauzálních 

(příčinných) vztahů mezi proměnnými. Abychom mohli s přiměřenou mírou 

pravděpodobnosti říci, že vztah mezi dvěma proměnnými je kauzální (např. že změna 

proměnné A v našem případě změna maximální rychlosti pomocí tahu jsou příčinami 

změn proměnné B vznik supramaximální rychlosti), musí dle Campbella (1980) být 

splněny tři základní podmínky: 

1. To co považujeme za příčinu, musí časově předcházet 

předpokládanému efektu nebo následku. 

2. Předpokládaná příčina i její efekt musí spolu kovariovat. Pojem 

"kovariovat " bychom mohli volně přeložit jako "společné kolísání" 

nebo "společné zrněný'. Tato druhá podmínka tedy předpokládá, že tak 

jako variuje (mění se) jeden znak A (pomocí síly tahu), tak se zároveň 

mění v souladu s nimi i znak druhý B (rychlost). 
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3. Třetí podmínkou kauzality je, že kromě vysvětlení změn jevu 

A (maximální rychlosti pomocí tahu) proměnou B (na supramaximální 

rychlost ) by nemělo existovat žádné alternativní vysvětlení změn jinou 

proměnnou C např.(vítr v zádech). 

Splnění všech tří podmínek zvyšuje věrohodnost potenciálních závěrů 

o existenci nebo neexistenci kauzálních vztahů mezi proměnnými. O experimentu, 

který tyto podmínky splnil, mluvíme jako o vnitřně validním (má dobrou vnitřní 

validitu). Experiment, který nemá vyhovující vnitřní validitu, není věrohodný a jakékoli 

závěry, jež z něho vycházejí, nemají prakticky žádnou explikační (vysvětlující) 

hodnotu. 

Základní znaky experimentu dle Ferjenčíka (2000), který má předpoklady být 

vnitřně validní, tedy jsou: 

1. Manipulace s nezávisle proměnnou (měníme sílu tahu a mění 

se rychlost) - předpokládaná příčina. 

2. Měření závisle proměnné (frekvence, délka kroku) - předpokládaných 

efektů, důsledků. 

3. Kontrola všech jiných proměnných, které by mohly alternativně 

vysvětlovat změny závislé proměnné (tyto proměnné budeme nazývat 

nežádoucí nebo též vnější). 

Uvedené znaky experimentu dle FerjenČl'k:a (2000) úzce souvisejí s podmínkami 

pro formulování kauzálních závěrů: 

• Pokud má předpokládaná příčina (nezávisle proměnná v našem případě 

síla tahu a dosažení supramaximální rychlosti) předcházet následku 

(závisle proměnné- zrněna frekvence a délky kroku), musíme nejdříve 

manipulovat - měnit - úrovně nezávisle proměnné (tj. supramaximální 
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rychlosti pomocí tahu), a až v "důsledku" této manipulace se dívat 

na možné změny v závisle proměnné. 

• Pokud má existovat mezi dvěma proměnnými kovariance (kolísání nebo 

změna), potom je jasné, že nestačí pouze měnit úrovně nezávisle 

proměnné (změny v síle tahu a následné dosažení supramaximální 

rychlosti), ale musíme měřit i hodnoty závisle proměnné a nějakým 

způsobem je následně porovnávat ve vztahu ke změnám v nezávisle 

proměnné. 

• Pokud jsme se přesvědčili, že tato kovariance není náhodná, potom 

musíme co nejlépe zabezpečit, aby se nám do vztahu "nepletly'' jiné 

proměnné, jejichž působení by mohlo skutečný vztah mezi nezávisle 

a závisle proměnnou zkreslit nebo i zcela zdeformovat. 

Manipulace s nezávisle proměnnou obvykle žádnou starost nepřináší (aspoň 

v našem případě). Měnit hodnoty (úrovně) většiny proměnných, o kterých uvažujeme 

jako o možných příčinách, zpravidla není nic obtížného. Pokud však předpokládáme, 

že velikost tahu ovlivňuje rychlost a s tím spojenou manipulovatelnost síly tahu. Stejně 

můžeme měnit i úrovně takových proměnných jako teplota, vlhkost, ale i pochvala 

a stres. 

Někdy však takto snadno manipulovat s nezávisle proměnnými nemůžeme. 

To se týká především případů, ve kterých za nezávisle proměnnou vybírám 

organismické proměnné (pohlaví, věk, výkonnost). Ve všech potenciálních 

experimentech je vnitřní validita experimentu ohrožena a musíme věnovat zvýšenou 

pozornost právě kontrole nežádoucích vnějších proměnných. 

Ani měření závisle proměnné (frekvence, délka kroku) nezpůsobila velké 

problémy. 
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3.4.3.2 Kontrola v experimentování 

Historie 

Podle Ferjenčíka (2000) máme mnoho událostí a okolností, které nám můžou 

ovlivnit experiment. V důsledku toho potom nemůžeme s jistotou vědět, zda změna 

v závisle proměnné je důsledkem změny nezávisle proměnné, nebo důsledkem 

těchto rozmanitých činitelů. Čím delší čas uplyne mezi prvním a druhým měřením 

závisle proměnné, nebo čím větší je mezera mezi působením nezávisle proměnné 

a měřením závisle proměnné, tím větší je možnost, že nám skutečný vztah mezi 

zkoumanými jevy zkreslí jiné okolnosti, které se v tomto časovém údobí udály. 

Náš experiment se s touto situací vypořádal následovně: 

• Měření proběhly dvě a to po týdnu ve stejný den i hodinu. 

• U sprintů byly dodrženy stejné intervaly odpočinku mezi opakováním 

i sériemi. 

• U všech byl dodržen přibližný týdenní harmonogram (časy tréninků, 

spánek, životospráva). 

Efekt měření 

Výběrová skupina byla v září seznámena jak teoreticky, tak i prakticky 

s principem Speedy systému. Každý si vyzkoušel běh na urychlovači. Žádné další 

zkoušky neproběhly, všichni se se Speedy systémem znovu setkali až při testování 

v únoru. Tím můžeme částečně popřít efekt měření. Nemohlo tedy dojít k adaptaci na 

daný prostředek, a tím znehodnotit měření tím, že dotyčný se ,,naučil" běhat 

na urychlovači. Ale může zde nastat to, že opakovaným měřením stejnou metodou 

tj.Speedy systémem by samo o sobě vedlo ke změně závisle proměnné tj. frekvence, 

délky kroku. Tuto situaci jsme vyřešili pokaždé jinou silou tahu. 

Chyba měrného nástroje 

Ferjenčík (2000) říká, že závisle proměnou měříme proto, abychom zjistili, 

zda variabilita této proměnné souvisí s variabilitou nezávisle proměnné. Pokud však 

42 



máme nespolehlivý nástroj měření, potom variabilita údajů, které máme, nemusí 

odpovídat skutečné variabilitě v závisle proměnné: variabilitu údajů způsobuje nástroj, 

který měří jednou tak, podruhé opačně.V našem případě se bát nemusíme po natočení 

na kameru budou všechny údaje vyhodnoceny ve vědecko servisním pracovišti CASRI 

v Praze Podbabě. Což nám dá 99% spolehliYé údaje závisle i nezávisle proměnných. 

Experimentální mortalita 

Označením "experimentální mortalita" podle Frejenčíka (2000) tedy rozumíme 

nechtěný úbytek osob v průběhu experimentu. Nechtěný je proto, že potom nikdy 

nevíme, zda konečné výsledky zbytku osob by byly stejné jako průměrné výsledky celé 

skupiny, kdyby vydržela dokonce. Právě úbytek osob totiž může být znakem, že něco 

v experimentu není zcela v pořádku. V našem případě došlo k podobnému problému, 

kdy z 15 probandů k testování nastoupilo pouze 5. Důvod byl ten, že Speedy systém 

vytváří enormní přetížení nervosvalové soustavy a tudíž všichni musí být po kondiční 

stránce velmi dobře připraveni. Ti co k testu nastoupili pravidelně trénovali (minimum 

5x týdně), ostatní po shlédnutí tréninkových deníku nemohli být připuštěni do testu. 

Důvodem byla snaha snížení rizika zranění při tak náročném testu. 

Reaktivita pokusných osob 

V tomto případě si myslím, že zásah reaktivity osob do našeho experimentu 

je nepodstatný. Automaticky vykonávají to, co jim bude sděleno a nenechám vytvářet 

vlastní představy, což vede naopak k danému cíli. Nezkoumáme chování při 

experimentu, ale rychlost, frekvenci, délku kroku. 

Očekávání ze strany experimentátora 

Právě z důvodu, o kterých jsme nyní mluvili, je dobré minimalizovat možnost, 

(jakkoli nechtěně a nevědomky) navádět subjekt k tomu, jak má prodloužit nebo zkrátit 

krok, zvýšit frekvenci nebo se nechat pouze tahat. 

43 



Výše uvedené skupiny ilustrují tak říkajíc nejčastější a nejostřejší úskalí, 

na kterých může experimentátor ztroskotat. Nyní, když je již známe, budeme si na ně 

dávat pozor. 

3. 4. 3. 3 Metody kontroly vnějších proměnných 

Eliminace 

Co udělat podle Fetjenčíka (2000) s nežádoucí proměnnou, aby se nám nepletla 

do experimentu? Asi nejjednodušší je ji vyloučit. Eliminace je tedy vyloučení proměnné 

z experimentu. Je to klasické, přímočaré a efektivní řešení kontroly vnějších 

proměnných. V našem případě můžeme zmínit to, že jsme se izolovali od nežádoucích 

vnějších proměnných (počasí-déšť, sníh, vítr, teplota) v tunelu Rošického stadionu 

na Strahově. Ovšem musíme si přiznat, že všechny vnější proměnné eliminovat nelze. 

Stabilizace 

Některé proměnné dle Ferjenčíka (2000) nelze vyloučit, potom by se dalo udělat 

alespoň to, že jim nedovolíme variovat (měnit se). Jinými slovy, snažíme se udržet 

jejich hodnotu po celý pokus na téže úrovni. Má však přirozeně i své nevýhody: 

1. Stěží bychom dokázali udržet na konstantní úrovni skutečně všechny 

vnější proměnné (vlhkost vzduchu, tlak), které by potenciálně mohly 

nežádoucím způsobem vstupovat do hry. 

2. Kdyby se nám to teoreticky podařilo, potom bychom sice dosáhli toho, 

že náš experiment bude vnitřně validní, ale nebude "živý". 

Příliš umělých zásahů vzdaluje experiment od reality. V realitě působí současně 

desítky proměnných a i tisíce faktorů. Pokud tyto proměnné izolujeme 

nebo zkonstantníme, můžeme celkem spolehlivě vyvodit závěry o "vypreparovaném" 

vztahu mezi závisle a nezávisle proměnnými. Nemůžeme však vědět zda se tento vztah 

projeví i v "živých podmínkách", což u sportu je velmi důležité. Např. testovaný běží 

44 



v laboratoři na běžícím pásu nebo v lese, parku, na pláži, kde na něho působí mnoho 

faktorů. Mimo interní validitu totiž u experimentu měříme i externí validitu a její 

zevšeobecnění na jiné podmínky. 

Znáhodňování a vyrovnávání 

Podle Ferjenčíka (2000) je jednou z nejnepříjemnějších vnějších proměnných 

jsou interidividuální rozdíly. V našem případě se nebudeme zabývat rozdíly mezi dvěmi 

skupinami, protože máme jenom jednu. Položil jsem si otázku, jakým způsobem 

mám zvolit výběr skupiny pro daný test. Odpověď pro mě byla, se co nejvíce přiblížit 

stejné výkonnosti sprinterů na 100 m. To znamená, že jsem vybíral sprintery, kteří mají 

přibližně stejný čas, který běželi ve sprintu na 100 metrů v roce 2006.Tato proměnná 

je nejdůležitější vzhledem k vhodnosti použití supramaximálních metod pro sprintery 

s nižší (s bývalou druhou) výkonnostní třídou, a o kterých předpokládám, že velký 

pokles výkonnosti u nich nenastane, např. z důvodu zranění (nikdo nebyl vážně 

zraněn), kontroly tréninkového procesu a sledování účasti závodů tím i výkonnosti 

(všichni trénovali a závodili v halové sezóně 2007). Co se týká znáhodňování spíše 

aplikujeme tam, kde chceme neutralizovat pořadí, v němž jsou podávané jednotlivé 

úrovně nezávisle proměnné. 

Transformace vnější proměnné na nezávisle proměnnou 

Poslední základním způsobem kontroly dle Ferjenčíka (2000) vnějších 

proměnných je změna vnější proměnné potenciálně rušící náš experiment na další 

nezávisle proměnou. Položme si hypotetickou otázku, může mít vliv na supramaximální 

rychlost vzhledem ke třem svalovým zraněním při testu teplota? První test byla teplota 

15 ~. druhý 1 O ~· Museli bychom provést nové testování i když v tomto případě 

znovu riskovat zranění by byl hazard. Teoreticky jsme přeměnili vnější proměnnou 

na nezávisle proměnou a uspořádání testu respektive zavést nové úrovně hodnot 

nové proměnné. Někdy dle Ferjenčíka (2000) nedokážeme spolehlivě odpovědět na to, 

jestli naše proměnná (v tomto případě teplota) měla vliv na zranění a v jaké míře 
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ovlivnila výsledek samostatně a v jaké míře je tento vliv reálný jen jako mezihra 

několika proměnných (např. únava, stres, přemotivování). 

Popsali jsme si všechny metody kontroly vnějších proměnných a s těmito 

poznatky se budeme snažit udržet vnitřní a vnější validitu našeho experimentu. 

3.4.3.4 Kompletní vnitrosubjektový plán 

Jeden z hlavních důvodů ke zvolení vnitrosubjekovému plánu je velmi nízký počet 

subjektů k testování. Druhý z hlavních důvodů je metoda testování, kdy 

supramaximální rychlost testovaná na náhodném výběru populace je zcela nemožná, 

vzhledem k velkému zatížení nervového a svalového aparátu silným vnějším 

impulsem a z toho vyvozující zvýšené riziko svalového zranění a pádu, u kondičně 

nepřipravených jedinců, což u náhodného výběru je pravděpodobné. Zvolili jsme tedy 

záměrný výběr jedné skupiny. 

Výhody zvolení takového designu podle Ferjenčíka (2000) je spolehlivost výběrové 

skupiny oproti neekvivalentnosti více skupin. Jsou zde, ale i nevýhody kontroly 

nežádoucích vnějších proměnných, mezi které nejčastěji patří transfer, učení a vliv 

pořadí prezentace podnětů. Všechny tyto vnější proměnné, kromě poslední tj. pořadí 

prezentace podnětů byly popsány v kapitole 3.4.3.3. 

K nejefektivnějším metodám kontroly pořadí prezentace podnětů patří vyvažování. 

Vyvažováním se u vnitrosubjektivních plánů experimentu nejčastěji myslí 

dle Ferjenčíka (2000) uzpůsobení pořadí podávání jednotlivých úrovní nezávisle 

proměnné tak, aby samo pořadí nemohlo negativně ovlivnit vnitřní validitu 

experimentu. Námi zvolený kompletní vnitrosubjektivní plán kontroly pořadí 

a transferu je nejdůležitější vzhledem k typu plánu. Jak vypovídá název kompletní 

plán obsahuje všechny možnosti pořadí podávání jednotlivých úrovní (v našem 

případě dvě) nezávisle proměnné, přičemž každý subjekt absolvuje všechny tyto 

kombinace podávání podnětů. 

Zvolili jsme vyvažování ABBA. Označení ABBA znázorňuje dle Ferjenčíka (2000), 

v jakém pořadí by byly pokusným osobám prezentovány úrovně nezávisle proměnné 

v nejjednodušší variantě kompletního vnitrosubjektového experimentu: 
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Každý subjekt by "přijal" úroveň A nulová úroveň - v našem případě sprint maximální 

rychlostí, potom úroveň B nezávisle proměnné - v našem případě sprint 

supramaximální rychlostí, a potom jejich obrácené pořadí B a nakonec A. 
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Test 
č.l 

F.H. 

T.B. 

J.B. 

P.K. 

L.S. 

4. VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

4.1 Výsledky šetření 

V následující sumarizované tabulce 2 a 3 zhodnotíme jednotlivé výsledky 

u 30 metrů letmo v testech č.1 a č. 2. Porovnáme mezi sebou proměnné a popíšeme 

změny, které se objevily u testovaných probandů. Zaměříme se na jednotlivce 

a jejich výsledky u dvou testů a nakonec shrnutí všech proměnných a vyvození 

důsledků a doporučení k aplikaci supramaximální metody do praxe. 

Maximální SupramaXllllál- Frekvtmce při Frekvence při Délka kroku při Délka kroku pfi 
rychlost nírychlo~t max. rychlosti supra rychlosti max. rychlos1l ~upra ryt-hlollti 

(8) (s.l {nis) (n!s) (m) (m) 

1. 4. 2. 3. 1. 4. 2. 3. 1. 4. 2. 3. 
sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint 

3,26 3,27 3,07 2,93 4,45 4,50 5,05 5,09 2,01 2,04 1,94 2,01 

3,28 3,28 2,99 3,00 4,57 4,63 4,65 4,43 2,00 1,97 2,16 2,26 

3,43 3,32 3,21 - 4,52 4,52 4,36 - 2,05 2,00 2,14 -

3,52 3,54 3,16 3,26 4,26 4,24 4,43 4,14 2,00 2,01 2,14 2,22 

3,28 3,32 3,21 3,01 4,51 4,52 4,14 4,32 2,03 2,02 2,26 2,31 

Tabulka2 

Výsledné hodnoty u testu č.1 nulových úrovní u maximálního sprintu a závisle proměnných u 

supramaximálm'ho sprintu (nezávisle proměnné). 
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Test Maximální Sllpramaximál~ Frekvence při Frekvenc-e při Déllr..a krolu. Délka krok'U 

č.2 rychlost nf rychlost max. rycblůsti supra. tycblosti při ma•;. při flupra. 
(s) (s) v (rus) v (n/s) rychlosti v (m) ry~hlosti v (m) 

1. 4. 2. 3. 1. 4. 2. 3. 1. 4. 2. 3. 
sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint sprint 

F.H. 3,25 3,22 2,98 3,00 4,62 4,66 4,77 4,67 2,00 2,00 2,11 2,14 

T.B. 3,29 3,40 3,14 3,16 4,62 4,24 4,55 4,53 1,97 2,08 2,10 2,10 

J.B. 3,44 3,42 3,16 3,07 4,16 4,44 4,40 4,72 2,10 1,97 2,16 2,07 

P.K. 3,53 3,48 3,39 3,21 4,36 4,28 4,13 4,39 1,95 2,01 2,14 2,13 

L.S. 3,35 3,42 3,21 3,14 4,24 4,27 4,36 4,39 2,11 2,05 2,14 2,17 

Tabulka 3 

Výsledné hodnoty u testu č.2 nulových úrovní u maximálního sprintu a závisle proměnných u 

supramaximálního sprintu (nezávisle proměnné). 
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Regresní rovnice 

Aby bylo možno vzájemně porovnávat vybrané mechanické znaky sprintů 

zaběhnutých maximální a supramaximální rychlostí, byly pro statistickou analýzu 

vzaty všechny maximální a supramaximální sprinterské úseky u obou testů (tabulky 2 

a 3) a u jednotlivých sprintů 1,2,3,4 a sestaveny regresní rovnice za normálních 

podmínek a supramaximálních podmínek a dán vztah výsledného času u všech sprintů s 

délkou kroku a frekvencí kroku u maximálního i supramaximálního sprintu, které jsou 

zobrazeny jako funkce rychlosti běhu. 

Regresní rovntce pro obecný vztah časů dosažených ve sprintech 1,2,3,4 

s frekvencí kroku a délkou kroku byla vytvořena následovně: 

ČAS 1,2,3,4 = A X + B y + C 

Legenda: A- frekvence kroku konstanta 

B- délka kroku konstanta 

C- konstanta 

x-dosazená hodnota frekvence kroku 

y- dosazená hodnota délky kroku 

Regresní rovnice maximálm'ho sprintu číslo 1: 

ČAS 1 max =-0,84x + 2,225y + 2,610 

Regresní rovnice supramaximálního sprintu číslo 2: 

ČAS 2 sup= ~0,662x - 1,475y + 9,265 

Regresní rovnice supramaximálního sprintu číslo 3: 

ČAS 3 sup= ~0,674x - 1,475y + 9,324 

Regresní rovnice maximálního sprintu číslo 4: 

ČAS 2 max = - 0,814x + 1,5y + 10,007 
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Po dosazení jednotlivých běhů do regresní rovrůce se levá strana respektive 

dosažený čas maximálního nebo supramaximálního sprintu shoduje s funkcí frekvence 

kroku a délky kroku. 

Výsledky našeho šetření jsou dále rozděleny do jednotlivých subkapitol, 

které se věnují podrobné analýze jednotlivých nulových úrovní tj. maximální rychlost, 

frekvence kroku při maximální rychlosti, délky kroku při maximální rychlosti. 

Následuje analýza dosažených výsledků nezávisle proměnné tj. supramaximální 

rychlosti a její závisle proměnné frekvence kroku při supramaximální rychlosti a délka 

kroku při supramaximální rychlosti. Vzájemné porovnání nulové úrovně s nezávisle 

a závisle proměnnými. Pro přehlednost jsou v jednotlivých subkapitolách rozčleněny 

tabulky jednotlivých proměnných a nulových úrovní. Komentáře jsou vyvozeny 

z nastudovaného teoretického úvodu do dané problematiky a popis podle dosažených 

hodnot uvedených v jednotlivých tabulkách. 
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4.2 Maximální rychlost 

U všech testovaných probandů ve dvou testech na 30 metrů letmo, nám maximální 

rychlost stanovila základní nulovou úroveň, ze které pak vychází frekvence a délka kroku, 

podle kterých jsme porovnávali přirozené podmínky a navozené podmínky. Výsledky testů 

maximální rychlosti jsou v tabulce 4. U většiny sprinterů se projevila vyrovnanost 

dosažených časů, ve dvou bězích v jednom testu (např. u F.H., T.B., J.B., P.K.), 

tak i v porovnání dvou testů (např. u F.H., P.K.) bylo dosaženo obdobných časů. 

Test ~faximální Test Maximální 
č.l rychlost .. .., 

C • .:. rychlost 
(s) (s) 

I. sprint 4. sprint I. sprint 4.sprint 

F.H. 3,26 3,27 F.H. 3,25 3,22 

T.B. 3,28 3,28 T.B. 3,29 3,40 

J.B. 3,43 3,32 J.B. 3,44 3,42 

P.K. 3,52 3,54 P.K. 3,53 3,48 

L.S. 3,28 3,32 L.S. 3,35 3,42 

Tabulka 4 

Výsledné hodnoty nulové úrovně maximálního sprintu u testu č.l a testu č.2. 

Rozdíly nejlepšího a nejhoršího času u sprinterů na 30 metrů letmo jsou: 

• F.H.- (rozdíl 0,05s). 

• T.B.- (rozdíl 0,12s). 

• J.B.- (rozdíl O,ls). 

• P.K.- (rozdíl 0,06 s). 

• L.S.- (rozdíl 0,14 s). 

Podle rozdílu nejlepšího a nejhoršího času při letmém sprintu na 30 metrů 

můžeme usuzovat, že po dobu dvou testů si všichni udrželi přibližně stejnou výkonnost. 
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4.3 Frekvence kroku při maximální rychlosti 

Frekvence kroku, která má v experimentu funkci nulové úrovně při maximální 

rychlosti, jež se porovnává s frekvencí při navozených podmínkách jsou v tabulce 5. 

Frekvence nám určuje počet kroků za čas dosažený na 30 metrového letmého sprintu. 

Zde se projevila vyrovnanost frekvence kroku daná vyrovnaností času dosaženého 

maximálním sprintem v předchozí tabulce 4 . 

Test Frekvence krol-u Test Frekvence krok-u 
č.l při max. rychlosti " 'l c ..... při max. 

v lL: S) rychlosti v (n!s) 
l.sprint 4.sprint l.sprint 4.sprint 

F.H. 4,45 4,50 F.H. 4,62 4,66 

T.B. 4,57 4,63 T.B. 4,62 4,24 

J.B. 4,52 4,52 J.B. 4,16 4,44 

P.K. 4,26 4,24 P.K. 4,36 4,28 

L.S. 4,51 4,52 L.S. 4,24 4,27 

Tabulka 5 

Výsledné hodnoty nulové úrovně frekvence kroku u maximálního sprintu u testu č.1 a 

testu č.2. 

Rozdíly nejlepší a nejhorší frekvence v počtu kroků za dosažený čas na 30 

metrovém úseku : 

• F.H.- (rozdíl 0,21 n/s). 

• T.B.- (rozdíl 0,39 n/s). 

• J.B.- (rozdíl 0,32 n/s). 

• P.K.- (rozdíl 0,12 n/s). 

• L.S.- (rozdíl 0,28 n/s). 
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Rozdíly ve frekvenci kroku za dosažený čas u jednotlivých úseků nám potvrzují 

dosažené časy na 30 metrů letmo a tudíž vnitřní validitu experimentu. 

4.4 Délka kroku při maximálnf rychlosti 

Délka kroku, která je jedna z hlavních faktorů maximální rychlosti, 

a také výchozí úroveň u srovnání s délkou kroku s navozenými podmínkami.Můžeme 

říct, že u F.H., P.K., je vyrovnanost průměru délky kroku u obou testů značná. Naopak 

u J.B., T.B., L.S., je poměrně různorodá. Všechny hodnoty jednotlivých sprintů jsou 

uvedeny v tabulce 6. 

Test Délka kroku při Test Délka kroku při 
č.l max. rychlosti č2 max. rychlosti 

v(m) v(m) 
1. sprint 4. sprint I. sprint 4.sprint 

F.H. 2,01 2,04 F.H. 2,00 2,00 

T.B. 2,00 1,97 T.B. 1,97 2,08 

J.B. 2,05 2,00 J.B. 2,10 1,97 

P.K. 2,00 2,01 P.K. 1,95 2,01 

L.S. 2,03 2,02 L.S. 2,11 2,05 

Tabulka6 

Výsledné hodnoty nulové úrovně délky kroku u maximálního sprintu u testu č.1 

a testu č.2. 

Rozdíly v délce kroku u jednotlivých maximálních 30 metrových letmých úseků 

jsou: 

• F.H.- (rozdíl 0,04 m). 

• T.B.- (rozdíl 0,11 m). 

• J.B.- (rozdíl 0,13 m). 

• P.K.- (rozdíl 0,06 m). 

• L.S.- (rozdíl 0,09 m). 
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Malý rozdíl hodnot v délce kroku v maximálním sprintu na 30 m letmo nám opět 

potvrzuje validitu nulové úrovně maximálního sprintu. 

4.5 Supramaximální rychlost 

Nezávisle proměnná (supramaximální rychlost) nám určí, jakým způsobem 

se změní závisle proměnné (frekvence a délka kroku). Ve všech případech došlo 

k navození nadmaximální rychlosti, což nám potvrzují tabulky 2 a 3. Z tabulky 7 

můžeme vyčíst, že F.H., T.B., má hodnoty jednotlivých supramaximálních sprintů velmi 

vyrovnanou oproti P.K. a L.S. 

Test Supramaximální Test Supramaximální 
č.1 rychlost (s) č.2 rychlost (s) 

2.sprint 3.sprint 2.sprint 3.sprint 

F.H. 3,07 2,93 F.H. 2,98 3,00 

T.B. 2,99 3,00 T.B. 3,14 3,16 

J.B. 3,21 - J.B. 3,16 3,07 

P.K. 3,16 3,26 P.K. 3,39 3,21 

L.S. 3,21 3,01 L.S. 3,21 3,14 

Tabulka 7 

Výsledné hodnoty nezávisle proměnné tj. supramaximálního sprintu u testu č.1 

a testu č.2. 

Rozdíly nejlepšího a nejhoršího času u supramaximálních sprintů na 30 metrů 

letmo jsou: 

• F.H.- (rozdíl 0,14s). 
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• T.B.- (rozdíl 0,17s). 

• J.B.- (rozdíl 0,14s). 

• P.K.- (rozdíl 0,23s). 

• L.S.- (rozdíl 0,20s). 

Všechny dosažené časy supramaximální metodou jsou rychlejší v porovnání 

s časy dosažených v přirozených podmínkách. Rozdíly v porovnání s maximálním 

sprintem jsou mnohem větší. 

4.6 Frekvence kroku při supramaximální rychlosti 

Závisle proměnná frekvence nám velmi napoví, je-li tato metoda vhodná 

k stimulaci neurosvalového aparátu a zda se projeví její zvýšení. U supramaximálního 

sprintu by navýšení frekvence kroku mělo být větší než u maximálního sprintu. 

Frekvence kroku u F.H. v prvním testu a u F.H., T.B., L.S., v druhém testu je relativně 

stabilní. Výsledky ostatních probandů v tabulce 8 jsou následující: 

Test Frek--vence kroku Te~t Frekvence kroku 
č.l při supra. č.2 

v • pn supra. 
rychlosti v (n/s) rychlosti v (n/Sl_ 
2.sprint 3.sprint 2.sprint 3.sprint 

F.H. 5,05 5,09 F.H. 4,77 4,67 

T.B. 4,65 4,43 T.B. 4,55 4,53 

J.B. 4,36 - J.B. 4,40 4,72 

P.K. 4,43 4,14 P.K. 4,13 4,39 

L.S. 4,14 4,32 L.S. 4,36 4,39 

Tabulka 8 

Výsledné hodnoty závisle proměnné frekvence kroku u supramaximálm'ho sprintu 

u testu č.l a testu č.2. 
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Rozdíly nejlepší a nejhorší dosažené krokové frekvence supramaximálního sprintu na 30 

metrovém úseku jsou: 

• F.H.- (rozdíl 0,42 n/s). 

• T.B.- (rozdíl 0,22 n/s). 

• J.B.- (rozdíl 0,36 n/s). 

• P.K.- (rozdíl 0,30 n/s). 

• L.S.- (rozdíl 0,25 n/s). 

Očividně u některých běhů došlo ke zvýšení, ale i snížení frekvence kroku při 

nadmaximálním sprintu. Frekvence kroku je závislá na délce kroku a naopak, lze 

předpokládat při změně frekvence kroků i změnu délky kroku. 
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4. 7 Délka kroku při supramaximálním sprintu 

Výsledky závisle proměnné nám opět velmi napoví, jakým způsobem reaguje 

délka kroku na změnu rychlosti. Podívejme se na stabilitu délky kroku u jednotlivých 

probandů a testů v tabulce 9. U všech sprinterů je u jednotlivých sprintů rozdíl poměrně 

malý, ale v porovnání dvou testů se rozdíl zvětšil až u F.H. na 0.2 ma u L.S. na 0. 17m. 

Test Délka kroku při Test Délka krol"U při 
č. L supra.rychlosti č.2 supra. rychlosti 

v( m) v(m) 
2.sprint 3.sprint 2.sprint 3.sprint 

F.H. 1,94 2,01 F.H. 2,11 2,14 

T.B. 2,16 2,26 T.B. 2,10 2,10 

J.B. 2,14 - J.B. 2,16 2,07 

P.K. 2,14 2,22 P.K. 2,14 2,13 

L.S. 2,26 2,31 L.S. 2,14 2,17 

Tabulka 9 

Výsledné hodnoty nulové úrovně délky kroku u supramaximálního sprintu u testu 

č.1 a testu č.2. 

Rozdíly v délce kroku u jednotlivých supramaximálních 30 metrových letmých 

úseků jsou: 

• F.H.-(rozdíl 0,20 m). 

• T.B.-(rozdíl 0,16 m). 

• J.B.- (rozdíl 0,09 m). 

• P.K.- (rozdíl 0,09 m). 

• L.S.- (rozdíl 0,17 m). 
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U některých došlo k evidentnímu prodloužení kroku, ale lepší bude až srovnání 

s délkou kroku u maximálního běhu. 

4.8 Srovnání maximální rychlosti s rychlostí supramaximální 

V tabulce 10 jsou znázorněny dosažené časy při testech. Můžeme konstatoyat, že u všech 

sprinterů byl čas nižší po absolvování sprintu pomocí Speedy systému než u maximálrn'ho 

sprintu. Post efekt (tj. lepší čas při druhém sprintu maximální rychlostí) po sprintu pomocí 

Speedy systému byl pouze u J .B. v prvním testu a u F .H., J .B., P .K., v testu dvě. 

Dále můžeme srovnat dosažené časy při maximální sprintu, s časy supramaximálního sprintu. 

Pro přehlednost jsou vypsány následovně: 

Test Max.imální Supramaximální Test Max.imální Suprama"Ximáhú 
č.l rychlost rychlost č.2 rychlost rychlost 

(s) (s) (s) (s) 
l.sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint l.sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint 

F.H. 3,26 3,27 3,07 2,93 F.H. 3,25 3,22 2,98 3,00 

T.B. 3,28 3,28 2,99 3,00 T.B. 3,29 3,40 3,14 3,16 

J.B. 3,43 3,32 3,21 - J.B. 3,44 3,42 3,16 3,07 

P.K. 3,52 3,54 3,16 3,26 P.K. 3,53 3,48 3,39 3,21 

L.S. 3,28 3,32 3,21 3,01 L.S. 3,35 3,42 3,21 3,14 

Tabulka 10 

Výsledné hodnoty nulové úrovně maximálního sprintu a nezávisle proměnné tj. 

supramaximální sprintu u testu č.l a testu č.2. 

Co můžeme s jistotou říct, že neurosvalový aparát je stimulován novými 

rychlostními podněty, které nám vytváří nadmaximální rychlost. Post tréninkový efekt 

při absolvování tréninku pomocí Speedy systému je možný (tj. zlepšení maximálního 

sprintu po urychlení), ale podle výsledků velmi malý, kromě J.B., který neabsolvoval 

druhý 30 metrový letmý úsek pomocí Speedy systému, někteří dosáhli nižšího (post 
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efektového maximálního sprintu na 30 metrů letmo) času v testu č.2 F.H., J.B., P.K., 

v rozmezí 0,02-0,05 s. 

4.9 Srovnání frekvence kroku u maximálního sprintu a supramaximálního 
sprintu 

Jeden z nejdůležitějších aspektů sprintu je frekvence kroku. Snažíme se uměle navodit 

zvýšení frekvence kroku tak, aby se projevila ve zvýšení rychlosti, aniž by ovlivnila 

kinematiku sprintu. Naměřené hodnoty frekvence kroku v přirozených a navozených 

podmínkách v tabulce ll. 

Test Frekvence kroku Frekvence krol-u Test Frekvence Frekvence 
č.l přimax. při supra. č.2 krok-u pří max. kroku při supra. 

rychlosti v (nis) rychlosti v (n/s) rychlosti,. (nís) rvchlosti v (nlsJ 
l.sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint I. sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint 

F.H. 4,45 4,50 5,05 5,09 F.H. 4,62 4,66 4,77 4,67 

T.B. 4,57 4,63 4,65 4,43 T.B. 4,62 4,24 4,55 4,53 

J.B. 4,52 4,52 4,36 - J.B. 4,16 4,44 4,40 4,72 

P.K. 4,26 4,24 4,43 4,14 P.K. 4,36 4,28 4,13 4,39 

L.S. 4,51 4,52 4,14 4,32 L.S. 4,24 4,27 4,36 4,39 

Tabulka ll 

Výsledné hodnoty nulové úrovně frekvence kroku u maximálního sprintu a závisle proměnné 

frekvence kroku u supramaximálního sprintu u testu č.l a testu č.2. 

Po shlédnutí tabulky ll vidíme, že u většiny došlo ke zvýšení frekvence kroků 

aspoň u jednoho sprintu kromě L.S. v testu č.l. Speedy systém nám tedy zaručuje 

pouze snížení času při 30 metrovém letmém úseku, ale nezaručuje nám zvýšení 

frekvence kroku, což při zvýšení rychlosti se projeví prodloužením délky kroku. 

Frekvence kroku se začíná vyčleňovat nad ostatní závisle proměnné, o které nám jde 

tj. navození podmínek takových, aby došlo ke zvýšení frekvence na úkor prodloužení 

kroku a tím pádem vlivu frekvence na zvýšení rychlosti. 
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Test 
č.l 

F.H. 

T.B. 

J.B. 

P.K. 

L.S. 

4.10 Srovnání délky kroku při maximálním sprintu a supramaximálním 
sprintu 

Délka kroku supramaximálního sprintu po zhlédnutí tabulky 12, se u některých 

příliš nezměnila oproti maximálnímu sprintu, např. u F.H. v tesu č.l. Dále u L.S. 

v testu č.1 došlo k velkému rozdílu délky kroku maximálního sprintu oproti 

supramaximálnímu sprintu. Porovnáním hodnot délky kroku můžeme říct, 

že při supramaximální rychlosti došlo k prodloužení kroku u některých menší F .H. 

nebo J.B. a u některých větší L.S., zde se potvrdilo z předchozí domněnky, že snížení 

frekvence v předchozí tabulce u L.S. došlo k prodloužení kroku. 

Délka kroku ph Délka kroku při Test Délka kroku při Délka kn)ku při 
max. rychlosti supra. rychlosti č.2 max. rychlosti supra. rychlosti 

v(m) v(m) v( m) v(m) 
1.sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint 1.sprint 4.sprint 2.sprint 3.sprint 

2,01 2,04 1,94 2,01 F.H. 2,00 2,00 2,11 2,14 

2,00 1,97 2,16 2,26 T.B. 1,97 2,08 2,10 2,10 

2,05 2,00 2,14 2,10 J.B. 2,10 1,97 2,16 2,07 

2,00 2,01 2,14 2,22 P.K. 1,95 2,01 2,14 2,13 

2,03 2,02 2,26 2,31 L.S. 2,11 2,05 2,14 2,17 

Tabulka 12 

Výsledné hodnoty nulové úrovně délky kroku u maximálního sprintu a závisle proměnné 

délky kroku u supramaximálního sprintu u testu č.l a testu č.2. 

Meze rozdílu prodloužení délky kroku u maximálním sprintu 

a supramaximálním sprintu jsou velmi individuální, ale vždy musíme vycházet 

z dosaženého času při maximálním sprintu a především zvýšení nebo snížení frekvence 
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Test 
č.l 

F.H. 

T.B. 

J.B. 

P.K. 

L.S. 

kroku při supramaximálním sprintu oproti maximálnímu sprintu. Protože délka kroku 

je spjata s frekvencí kroku jak pozitivním, tak i negativním vlivem navzájem. 

4.11 Srovnání frekvence a délky kroku u maximální a supramaximální 
rychlosti 

Z tabulek 13 a 14 můžeme vyčíst, že frekvence je spjata s délkou kroku 

a to následujícím způsobem. Pokud dochází ke zvýšení frekvence při supramaximálním 

sprintu, ale i maximálním, délka kroku se mírně zvětší nebo i sníží (test č.1- F .H., test 

č.2 - F.H., J.B., L.S.). Pokud se frekvence sníží, nárůst délky kroku je mnohem větší 

(test č.1- L.S., u jednotlivých sprintů T.B., J.B. Test č.2 - u jednotlivých sprintů T.B., 

P.K.). 

Frekvence při max. Frekvence při supra. Délka krok.'"U při Délka kroku pň 
l)·chlosti v rychlosti v max. rychlosti v supra. rychlosti v 

(ni s) fn/s) (m) (m) 
1. sprint 4. sprint 2. sprint 3. sprint 1. sprint 4. sprint 2. sprint 3. sprint 

4,45 4,50 5,05 5,09 2,01 2,04 1,94 2,01 

4,57 4,63 4,65 4,43 2,00 1,97 2,16 2,26 

4,52 4,52 4,36 - 2,05 2,00 2,14 -

4,26 4,24 4,43 4,14 2,00 2,01 2,14 2,22 

4,51 4,52 4,14 4,32 2,03 2,02 2,26 2,31 

Tabulka 13 

Výsledné hodnoty nulové úrovně frekvence kroku a délky kroku u maximálního sprintu 

a závisle proměnné frekvence kroku a délky kroku u nezávisle proměnné 

tj. supramaximálního sprintu u testu č.1. 
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Test Frekvence pň max. Frekvence pli supra. Délka kroku při Délka krok.u při 
.... 'l c ..... rychlosti v rychlosti v max rychlosti v supra. rychlosti v 

(ní s) (u/s) (m) (m) 
1. sprint 4. sprint 2. sprint 3. sprint 1. sprint 4. sprint 2. sprint 3. sprint 

F.H. 
4,62 4,66 4,77 4,67 2,00 2,00 2,11 2,14 

T.B. 
4,62 4,24 4,55 4,53 1,97 2,08 2,10 2,10 

J.B. 
4,16 4,44 4,40 4,72 2,10 1,97 2,16 2,07 

P.K. 
4,36 4,28 4,13 4,39 1,95 2,01 2,14 2,13 

L.S. 
4,24 4,27 4,36 4,39 2,11 2,05 2,14 2,17 

Tabulka 14 

Výsledné hodnoty nulové úrovně frekvence kroku a délky kroku u maximálního sprintu 

a závisle proměnné frekvence kroku a délky kroku u nezávisle proměnné tj .supramaximálního 

sprintu u testu č.2. 
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5. DISKUSE 

V diskusi si shrneme fakta, která jsme získali v naší výzkumné práci a budeme 

se snažit odpovědět na naše vytyčené hypotézy. 

Supramaximální rychlost byla o 7,5 procenta vyšší než rychlost maximálních 

sprintů. Dosažená rychlost byla přibližně stejná jako při předcházejících výzkumech 

(např. Mero a Korni 1990, Bosco, Vittori 1986, Kampmiller aj. 1991). Ke zjištěnému 

zvýšení rychlosti přispěla délka kroku 6 procenty a frekvence kroku 1,6 procenty. 

Předpoklad, že stimulovanými sprinty bude možno zvýšit frekvenci kroku, se ukázal 

správným. Přesto byla rychlost sprintů s podporou tahem možná příliš vysoká, než aby 

přivodila další růst rychlosti, protože nárůst délky kroku byl větší, než u frekvence 

kroku. Kdyby se použilo nižší supramaximální rychlosti, bylo by možná jednodušší 

zřetelněji zvýšit frekvenci kroku a zabránit prodloužení kroku. Při posledním sprintu 

(postefektovém) nebyly zjištěny žádné větší následné jevy (okamžitý tréninkový efekt 

se dostavil pouze u senzitivně reagujících běžců a zlepšení představovalo nejvíce 0,02 -

0,05 s na 30m letmo. 

Při sprintech s podporou tahem se pokusným osobám nepodařilo zabránit 

brzdným jevům. Zčásti to souvisí s prodloužením kroku a souhlasí to s dřívějším 

výzkumem (např. Mero a Korni 1990, Bosco, Vittori 1986, Kampmiller aj. 1991). 

Souhrnně lze konstatovat, že supramaximální sprintování s horizontálním tahem 

může zvýšit jak délku kroku, tak i frekvenci kroku. Změny souvisí s větším vývinem 

síly v brzdné fázi, s menším vývinem síly v hnací fázi. 

Fyziologické souvislosti lze na základě provedeného pokusu jen velmi těžko 

vysvětlit. Je ale zajímavé konstatování, že v našem výzkumu i výzkumu Bosca, 

Vittoriho (1986) frekvence kroku nestoupala v očekávané míře. Naše rychlostní pohyby 

jsou tudíž řízeny nervovým mechanismem, když svalstvo vyvíjí malé množství síly, 

protože je možné dosahovat vyšší frekvence při nižším výdeji energie. Mero a Korni 

(1990) dle svého výzkumu uvádí, že snížená koncentrace krevního laktátu 

při supramaximálních sprintech svědčí ve prospěch teorie nižšího anaerobního 

uvolňování energie, což lze vysvětlit tahem samotným a možný submaximálním volním 

nasazením pokusných osob. 

I když jsou fyziologické základy supramaximální rychlosti těžko vysvětlitelné, 

jsou získané výsledky z vědecko-tréninkového pohledu přesto velmi výmluvné. 
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Trenér musí zvolit také logicky uspořádání daných prostředků a metod, 

které vedou k postupné přestavbě sportovního výkonu prostřednictvím zvýšení úrovně 

pnmo a nepřímo působících faktorů, s vyústěním do žádané adaptace. Zvýšení 

výkonnosti je tedy podmíněné změnami v celé struktuře sprinterského výkonu. Snaha 

ovlivnit specifické silové a koordinační struktury maximální běžecké rychlosti musí 

rezultovat do používání speciálních prostředků, které přesně kopírují techniku, rozsah 

pohybu a typ svalové kontrakce. Takto v podmínkách nenarušujících specifickou 

strukturu pohybu dochází k nadprahovým podnětům z pohledu silového 

i koordinačního, čím můžeme dosáhnout žádanou adaptací. 

V našem výzkumu můžeme vyčíst, že všichni sprinteři měli nadprahovou 

stimulaci tj. nezávisle proměnná splnila svůj účel a všechny letmé úseky na 30 metrů 

byly běženy supramaximální rychlostí, následné závisle proměnné (frekvence kroku, 

délka kroku) u jednoho ze dvou testů, dosáhli probandi obdobných výsledků, jako 

u provedených testů vyšší výkonnostní třídy (ve srovnání s výzkumnými prácemi Mero 

a Korni 1990, Bosco, Vittori 1986, Kampmiller aj. 1991). Tudíž můžeme předpokládat, 

že po pravidelném zařazování Speedy systémových prostředků do tréninkových 

jednotek, se po individuálním přístupu ke svým svěřencům, úroveň závisle proměnných 

stabilizuje, kdy se sprinter naučí přijímat nové podněty, a tím bude možné dosáhnout 

lepší korekce délky kroku a především frekvence, která se nám zdá být při 

supramaximálním běhu hlavním pozitivním faktorem stimulace nervosvalového 

aparátu. 

Nebraňme se těchto prostředků použít i při nižší výkonnosti sprinterů za určitých 

základních podmínek, které jsou dané obecnými principy této metody. Trenér sám musí 

poznat, zda jeho svěřenec splňuje všechny předpoklady k zavedení této metody 

do své tréninkové přípravy. 

Velkou neznámou je použití supramaximálních metod u dětí, resp. dětí ve 12 -

13 letech, kdy dochází k největšímu tělesnému rozvoji rychlostních schopností. 

Položme si otázku, zda můžeme dosáhnout v tomto věku většího rozvoje těchto 

schopností pomocí metody urychlení a tím ovlivnit budoucí "větší progres" rychlostních 

schopností v rychlostních sportech? 

Je možné "nadstavit" u dětí dané rychlostní pohybové vzorce genetickým 

odkazem rodičů? Velký problém by však byl oddělení vlivu Speedy systému 

od přirozeného rozvoje rychlostních schopností v tomto progresivním období rozvoje 

rychlostních schopností. Experiment by musel sledovat velké množství závisle 
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proměnných (např. změna těžiště, doba dokroku, odrazu, zapojení a velikost svalové 

tenze, laktátová odezva), což je při velkém množství testovaných (alespoň n=40) 

poměrně náročné. To jsou všechno otázky, které inspirují k další práci a možnost 

přispět k osvětlení vzájemných vztahů jednotlivých schopností. V závěru diskusní části 

bych chtěl odpovědět na stanovené hypotézy ve výzkumné části. 

Hypotéza 1: Došlo ke změně frekvence kroku zvýšením, ale i snížením při 

supramaximálním sprintu oproti maximálnímu sprintu, což dokumentuje tabulka ll. 

Hypotéza 2: Došlo ke změně délky kroku, a to prodloužením kroku 

při supramaximálním sprintu, ale i délka kroku dosáhla obdobných hodnot při 

maximálním sprintu, což můžeme shledat v tabulce 12. 

Hypotéza 3: Při dosazení hodnot do regresních funkcí je vzájemná funkční 

závislost mezi jednotlivými závisle proměnnými vůči nezávisle proměnné a nulovými 

úrovněmi frekvence a délky kroku oproti času u maximálního sprintu. 
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6.ZÁVĚR 

Diplomová práce na dané téma osvětlila vhodnost a problematiku 

supramaximální rychlosti a jednotlivých metod, které můžeme použít 

do vlastního tréninkovém procesu. Trenérům může tak rozšířit obzor nových 

možností a následné používání do svých tréninkových plánů dle svých potřeb. 

Představil jsem stručně moderní teorie rozvoJe maximální rychlosti 

a jejich postavení v kinematice atletického sprintu. 

Snažil jsem se výzkum postavit na testování sprinterů nižší výkonnosti 

tj. bývalé druhé výkonnostní třídy, aby mohlo být využití této práce pro celé 

výkonnostní spektrum atletů. Zvolil jsem to záměrně, protože na začátku 

jsem uvedl, že práce na téma využití usnadněných podmínek pro vrcholové 

atlety, byly zpracovány na velmi vysoké úrovni a v mém případě jsem se snažil 

vyplnit "mezeru" mezi vrcholovým a výkonnostním sprintem v atletice. 

Rád bych se ještě zmínil o použití těchto prostředků v ostatních sportech. 

Prostředky usnadnění či ztížení podmínek sprintu by neměly sloužit pouze 

v atletice, ale i v jiných sportech a to především u míčových her. Trenéři 

mají usilovat ve všech sportech o zlepšení výkonu svých svěřenců a tyto metody 

pro svoji pestrost, proveditelnost, nenáročnost a finanční dostupnost jsou jednou 

z možností ke stimulaci výkonnosti v jednotlivých sportech. Důležitá je však 

jedna skutečnost, aby struktura a kinematika při sprintu nebyla nějakým 

způsobem narušena a tím znehodnocen vnější podnět, který je přenášen 

do centrální nervové soustavy. Zda je nebo není tato metoda vhodná k použití u 

nižší výkonnosti je velmi individuální. U některých sprinterů došlo k pozitivním 

jevům při urychlení (senzitivně vnímající) a u některých se projevily negativa 

v kinematice sprintu a to především prodloužení kroku, a tím snížení frekvence, 

způsobené brzdnými projevy při příliš silném tahu urychlovačem. 

Trenér by měl stejně ve své přípravě ke každému svěřenci přistupovat 

individuálně a to platí i v usnadněných podmínkách. Nemůžeme tedy 

jednoznačně říct, že tyto metody nejsou vhodné k zařazení do tréninku. Kdo je 

totiž nezkusí. nemůže tvrdit, že to není vhodné pro svého svěřence. 
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Pro všechny výkonnostní úrovně je nejdůležitější kombinovat různé běžecké 

podmínky. Čím bližší jsou tyto podmínky specifickým běžeckým podmínkám soutěže, 

tím efektivnější je výsledek. 

Na závěr se chci zmínit o dalších možnostech využití těchto prostředků. 

Dnešní progres celého světa klade velké nároky na rychlostní schopnosti člověka, 

nejenom ve formě pohybové lokomoce ve sportu, ale rychlosti rozhodování, 

soustředění, konání. Je potřeba naši neurosomatické pochody "zrychlovat" všemi 

dostupnými prostředky, mezi které patří i vnější podněty. 

V dnešním světě se rychlost začíná brát jako samozřejmost, hektický způsob 

života nás přinutil přidat krok (zvýšit frekvenci), nebo prodloužit délku kroku 

a důsledkem je tudíž zvýšení rychlosti. 
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PŘÍLOHO V Á ČÁST 

Obrázek 1 

Průběh šetření v tunelu Rošického stadionu na Strahově v Praze 
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